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 مهسبإ كسقمت

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ

 هنم خوسنملاو خسانلا ملعو «نآرقلا بيرغ ملع نم الك نإف ءدعبو
 .ميركلا نآرقلا مولعب ةلص اهرثكأو «ةيمالسإلا مولعلا لجأ نم ربتعي

 ةيانعلاو رابتعالا اذه لانو «ةناكملاو ةيمهألا هذه هعوضوم بستكا دقو

 هيناعمو هرارسأ كاردإو «هنايبو همهفيو زيزعلا هللا باتكب قلعتي هنوك نم
 هللا مالك حرش لوانتي نأ دارأ نم لكل ةيرورض ملعلا اذه ةفرعمف

 . هتغالبو هزاجعإ كرديو «هقئاقدو هماكحأ طبنتسيو «هريسفتو

 .ةصاخ ةيانع هولوأو ءًاثيدحو [يدق مالسإلا ءاملع هب متهأ مث نمو

 ,عسوتم ليطم نيب ام «ةبيجع تافنصم هيف اوفنصو «ةديدع ابتك هيف اوفلأف

 قلعتي امو هعوضومل اوضرعتو «هقفلا لوصأ ءاملع هلوانت اك ءزجوم رصتخمو
 نآرقلا خسن وأ ؛نآرقلاب نآرقلا خسن نم «ماسقأو ماكحأو مالك نم هب

 هقح عوضوملا اوطعأو ءآريثك ًاليصفت كلذ يف اولصفو ءهل اهنييبتو «ةنسلاب
 يبرعلا نبا ركب يبأ يضاقلا لاثمأ .ءصيحمتلاو ةساردلاو ثحبلا نم

 نيطاسأو ءاملعلا ةلج نم مهريغو «جاجزلاو «يكم بلاط يبأو يرداجا
 هرارسأ خيضوت يفو ميركلا نآرقلا بيرغو تادرفم يف ثحبلاو «ريسفتلا
 كلذ 0 «نيصصختملاو ءالعلا ىدل فراعتم وه امن ؛«هماكحأو هزاجعإو

 .نيملسملاو مالسإلا ةمألو ءزيزعلا هللا باتكل ةمدخ

 «هيف اورهتشاو هب اومتهاو بناجلا اذه اولوانت نيذلا ءالعلا ةلمح نم نإو

 رفعج ابأ ةمالعلا هيقفلا «رابكلا ءالجألا ءاهقفلاو «مالعألا ءاملعلا دحأ



 نرقلا ءالع نم ىسلدنألا ىجرزخلا قحلا دبع نب دمصلا دبع نب دمحأ

 1 0 .582 -519 يرجهلا سداسلا

 هباتك ةميق ةيملع تافلؤم نم هبتكو هفلأ ايف ليلجلا ملاعلا اذه فلأ دقف
 مالكلا لوانتو .«هحخوسنمو هخسانو نارقلا بيرغ يف حابصلا سفن» :اذه

 دهعي مل ءصاخ طمنو «ديدج بولسأب مالا يملعلا عوضوملا اذه ىلع هيف

 نم تايآلا ضعب ىلع راصتقالاب هنولوانتي نيذلا نيفلؤملا نم هريغ دنع
 . نيبملا نآرقلا

 هبعوتساو ءهخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ ىلع مالكلا لوانت هنأ كلذ

 بازحأ نم بزح لك عم ريسي هتلعج ةعباتتم ةقيرطو ةلسلستم ةيفيكب
 ' نم هيف ام حرشيف «فيرشلا فحصملا يف ةروس لوأ نمو ؛ميركلا نآرقلا
 اذه يفام بعوتسي هل عبتتملا ئراقلا لعجي ام كلذو .خونسنمو .خسان

 بيرغ تادرفم نم ةريبك ةورثو ةماه ةليصحو دازب هنم جرخيو «باتكلا
 امنع رظنلا عطقب «خوسنمو خسان نم هتايآو هبازحأ يف ام ةفرعمو «نآرقلا

 تايآلا ددع لوح ءاراو لاوقأ نم لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا ءالعل
 نم سيل امو خسنلا ليبق نم هرابتعا نكمي ام لوحو «ةخوسنملاو ةخسانلا
 نايبلا»و صيصختلاو «دييقتلاو حيضوتلا باب نم ربتعي امم «ليبقلا كلذ
  ثيدحلا بتك تاهمأ نم هلحم يف نيبمو روكذم وه اك «ليصفتلاو
 .ريسفتلاو لوصألاو

 ني ارويمحم دق افكاسإ 0 مالا يملعلا باتكلا اذه لظ دقو
 اهرخزتو ةيملعلا تانازخلا اهيلع رفوتت يتلا ثارتلا بتكو تاطوطخملا

 لضافألا ءاملعلا دحأ هيلإ هبتناف ءهب عافتنالا هللا دارأ نأ ىلإ ةماعلا تابتكملا

 هراتخاو ءهتيانعو همايتها هيلإ هجوو «ةينسحلا ثيدحلا راد نم نيجرختملا

 ةيمالسإلا تاساردلا مولبد لينل اهمدقو «ةيعماج ةسارد عضوم نوكيل
 هللا نم ىوقت ىلع تسسأ يتلا ةدلاخلا ةينسحلا ةسسؤملا مكلت نم ايلعلا



 لمعلا اذهب ماق يذلا رايعملا نيدلا زع دمحم ذاتسألا وه مكلذ ءناوضرو
 نعو هنع ةقمعم ةساردب مايقلاو باتكلا اذه قيقحت يف لثمتملا مالا يملعلا
 ءاطع همدقو ءاديمح ادوهجم كلذ يف لذيف .هتازيمبو هرصع نعو ؛.هفلؤم

 هلوصفو هتاحفص لالخ نمو .«باتكلا ايانث يف كلذ رهظي اى ًاعفان ًايملع

 ظ ظ . هثحابمو

 فاقوألا ةرازو: قناع ل ةافلملا ةدلاخلا ةينالتنإلا ةلاتيولا نم امالطفاو
 بتكل اهيلوت يتلا ةريبكلا ةيمهألا نمو هرامضملا اذه يف ةيمالسإلا نوؤشلا.
 يملعلا جاتنإللو «ةماع ةفصب هرشنو هعبطو هئايحإو يمالسإلا ثارتلا
 نيصصختملا نيسرادلاو ءاملعلا لوانتم يف نوكيل «ةصاخ ةفصب هنم يبرغملا

 .ًابرغمو ًاقرشم ةيمالسإلا مولعلا يف
 دوجولا زيح ىلإ هجرختو «باتكلا اذه عبطب موقت نأ اهدعسي ةرازولا نإف

 يف نوكيو «مالسإلا دالب نم دلب لك يف ماعلاو صاخلا هب عفتنيل ءرونلاو
 بحاص ىلإ الوأ هب مدقتت نأو ءصاصتخالا يوذو ملعلا لهأ لوانتم
 ىلإو «ءاملعلا ةليضفلا باحصأ ىلإو «هللا هرصن يناثلا نسحلا ةلالجلا

 ٠ .ناديم لك يف ةفرعملاو ملعلل نيشطعتملا نيثحابلا ةبلطلا
 ةحلاصلا لامعألا لجس يف هعبط لعجي نأ ريدقلا ىلعلا هللا لأستو

 :يناثلا نسحلا ةلالج «نينموملا ريمأ انالومل ةدلاخلا رئآملاو ءةنسحلا مراكملاو
 ريمألا يكلملا ومسلا بحاص دجبألا هدهع يلوب هتلالج نيع هللا رقي نأو
 ديجملا ريمألا يكلملا ومسلا بحاص دعسألا هونصو ء«دمحم يديس ليلجلا
 ءاملعلا هب عفني نأو «ةفيرشلا ةيكلملا هترسأ ةفاك يف هظفحي نأو ءديشر يالوم
 .بيجم عيمس هناحبس هنإ «ناكم لك يف نيملسملا

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ريزو
 يرغدملا يولعلا رببكلا دبع روتكدلا





 اهيمأ وه

 اد كمي

 0 هرسكلل) هكر مو يقر قرف كرر و يسب

 هكر نايف س (نكسك رربكك مي وع رووردم

 ش شف رعب قؤق) رن بعلو سب ايوز)

 ثارتلا نع رابغلا ضفن ىلع لمعلا راطإ يف ثحبلا اذه لخدي

 رهقو ةضرالا سارتفا نم هصيلختو ءطوطخملا يمالسإلا قيؤغلا

 .ةيملاعلاو ةيمالسالاو ةيبرعلا راطقالا مهأ نم برغملا نإ ثيحو «نامزلا

 هذه جارخإ بجاولا نم تاب دقف ءيملعلا ثارتلا نم رداون نزتخت يتلا

 نئيورخلا عادملا ادهم فنك انهن اويإو نامت اقفل [يفنسككوب قكاحملا

 .تارتلا نع لاسفل ندم اا بقلا ماعلا: نم

 اندالبب فرع دق ءثارتلا ثعيو قيقحتلا لاجم نأ نم مغرلا ىلعو

 : ةذتاسالا لاثمأ نيمتهملا ضعب نم ةدئار ادوهج ةريخالا دوقعلا يف

 :يدوللا همها افلا دفع ج1 عورات نح ةففح عوفيرلا مف

 الا ,.مهريغو «يرارجلا سابع .د ءيجح دمحم .د ؛ةقيرش نب دمحم .د

 يف نمل يق ووملا قدسلادبلا نم هك ووومج نقاو يوندطلا ةلفرخأ
 نيم نفك ةرانغ تيتا رك قم امدح ليقتلا هيعلا اذهب مايقلا اهخلسو
 ثيدحلا راد ىجيرخ مهتعيلط يفو ,ةيبرغملا تاعماجلا يجيرخ بابشلا
 تاطوطخملا تاهمأ نع تابتكملاو نئازخلا يف بيقنتلا ىلا ةينسحلا

 .ديدج نم ةأيحلا اهيف ثعبتو نسونلا ىلا اهجرختل ءاهسئافنو

 يتأي يمالسالا يبرعلا ثارتلا ةميقب اروعشو ءقاطنلا اذه يفو



 امنإو نارطضألا وأ ةفداصملا ديلو هرايتخا نكي مل يذلا .ثحبلا اذه

 يملع لوضف عابشإ يف ةحلم ةبغر و .ةاناعمو عانتقا ةجيتن ناك

 :تادجولاو سفتلا ىفاوةجتم
 ديع دمصلا دبع نب دمحأ رفعج يبأل "حابصلا سفن" : باتكو

 هتامسسا لكي يبرخلا 8ودللا ةنيلاع ةدايتيسو م ليلخ رثاء يفو نكنلا قعلا
 .هحم المو

 فلأ يذلا هنمز نمو ءهتقيرطو هعوضوم نم هتميق دمتسي هنإ

 .هفلأ يذلا هفلؤمو .هيف

 نيملع لوانتي هنأ ذإ ءفيرشو ليلج عوضومف : هعوضوم امأ

 هقسانو نآرقلا بيرغ*“ :امه نآرقلا مولع نم نيماه

 ال تافلؤم نم نيملعلا نيذه يف فلأ ام ةرثك ىلعو ," هخوسنمو

 يف ازيمتم المع لظيس يجرزخلل " حايصلا سفن " نإف .ىصحت

 .هريغ يف قرفت ام نيب هعمجي .ةينآرقلا ةبتكملا

 نم ييرغملا عباطلاب هعبط وه هزيمي ام مهأف هتقيرط ثيح نم امأ

 ىف يتايس امك ايلاغ عفان ةءارق دامتعاو بازحالا قفو هيبترت ثيح

 ١ زيان ىف 'تفيلافلا قرط مهال ةزكرم ةصالخ هنأ ىلا ةفاضالاب .هلحم

 هنأ ىلا - انه - ةرابشألا ىقككف :هفلؤمسو ةنمز ثيدفل نم امأ

 ىلا ةوعدلاو :نيدلا مولعب مامتهالا رصع وه يذلا .هرصعل ةروص

 :ةديبلا و: بادكلا

 اهتسارش ناوفنع يف ةيبيطلا اوهجاو نيذلا مالعالا دحأ هفلّؤم نأو

 تايكنلا :فركوتءاستاو انانكن لازياال قو :يسشاو نسسألا فرعش
 باف نول وظوقسا نان ىلا وقل ىلا زهاب نم ةاقشتم انك نكقلاو
 .تاونس عست نع لقي ال ام نييورقلا عماجب ثيدحلا عامسا مزتلا ثيح

 هللا باتكل ىلج ةمدخ ليلجلا رثالا اذه قيقحت يف نوكي اذكهو



 ةديتعلا نييورقلا ةعماج خويش نم خيش ىركذل ءايحاو ؛ةهج نم ىلاعت

 | .ةيناث ةهج نم

 اذه ةسارال: يف: يقتوحاو ىقلا تايوعنسلا كذا اة ةيرأ لاق نطو

 ,ةديحو ةخسن دامتعا اهتمدقم يفو ءادج ةريثك يهو هقيقحتو باتكلا

 لبقتي نأ صالخاب هايإ الئاس .ىلاعت هللا دنع هلك كلذ بسدتحأ يننال

 تلذب ام ردق هيلع ينبيثي نأو ء.نسح لوبقب عضاوتملا لمعلا اذه ينم

 .لامو تقوو ةحص نم تقفنأو ءدهج نم هيف

 اهميسقت ثحبلا ةعيبط تضتقا دقف , ةلاسرلا هذه ميسقت نع امأ

 علل ركوب تيارشللا عنق ةكيمسمل ىلا
 .نيلصفو لخدم يف عقتو : ةساردلا - ]

 .هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يملع لخدملا يف تلوانت

 جهنملاو ةأشنلا ثيح نم امهب قلعتت اياضق ةدع ترثأو امهب تفرعف

 نيلاجملا نيذه يف يمالسالا برغلا ماهساب تفرع امك كلذ ريغو

 هقاملق تانغ وج نهدهبلا تاهو ام كوست نر رنعلا هيلع ةيوطاولا

 ةرظنب اهل تدهم .فلؤملا ةمجرتل لوالا لصفلا ت > مث

 مث ءايفاقثو ايسايس فلؤملا رصع يف ىرخأو ءاهر داصم يف ةزجوم

 ءاصقتسا ىلع - يعسو يف ام لك هيف تلمع لكشب ةمجرتلا تلوانت

 لعجي ءالسلستم ابيترت اهايا ابترم هراثآو يجر زخلا رفعج يبأ رابخأ

 .«ضوسقلا نهعي مفر ىلع دعاسلا ءاحيألا نم هوت ةووققلا تاقلحلل

 نع تثدحتف "حابصلا سفن " . باتكل يناثلا لصفلا تصصخو

 هر داصمو هجهنتمو .ةييسو ةفرلات نفزو .هفلؤم ىلإ هتيسنو هناونع

 نع مث ءباتكلا ةطوطخم نع تثدحت مث ؛هيف هفلؤم ةيصخشو .هتميقو



 اقذلا ريوخعلا وه ففتسلا اة اف رمتكالا تلو وهو .قيقحتلا - 2
 ءاجر الا ةحيسق ملاوع داترا نأ :هتعيبط تضتقا دقو .هلوحر ودب

 ا ملا ةريمحل هد اهون ولولا وم مطل ةدفاعجساون وهذ ووقت
 ةكساتو ةارقلا بيو نكح دانالا اوفي ةومق اهلك زاك طف

 ىلا هبارعأو هتاءارقو هلوزن بابسأو هيندمو هيكم ىلآأ هخوسنمو
 دحاقملا سلا ركل وو اغا قورمفل و وط ونسقلا و كيد اسال عنود

 .سر اهفلاو

 كا ا نب ال مرتتسم نلصر ف قو سرمسلا ادد ةراك انك وعر

 تارحتلا مند انو ورع و 5181 هنعجت كنان ودعت وي ورققتلا
 .ءازجلا نسحأ هللا مهازاج ,تارثعلا يقيو

 رشلا ةاككسالا ىلإ ءارشسا و يبرق لكك دنت نأ ناقتي ال انكو

 قدس لوي كحسلا اند وقر رعالا [سالقوازرلا هموم دك لا كييف
 ينشأ روك اروح زق نقال كنك ام نطل نعي قو كيال ةييدئاتو

 ناو 6 137 نم كمل ارت اهتكلا نو انين مساك

 مينكلماو نيذلا ءاطملعلاو ةدئانالا نك ركع نأ سوح الانق
 :نير وكشم اولضفت نيذلا مهنم ءاوس :.عوضوملا يف مهتهفاشوأ

 ىلع درلاب مهفورظ مهل حمست مل نيذلا وأ .مهملع نم ينودافأف

 صخلأو «ريدقتلا ميظعو ركشلا ليزجب مدقتأ اعيمج ءالؤه ىلا ءيلوضف
 ةمااج راو ذقن نكاللا سيتم

 نرد نسف بال نق اويلا وراك يطعم نياك هلا نع
 ىدوملا فايد نم عنامولا ويده ل يقرتلا يس تتر القنا
 نيا رولا السلا هيه ده ةيحم مام سارا نفاوقلا وو بقاؤلا
 6-0 :لابقإ ضواقوتفلا فدعا 3 ن اذا نمط

 .ةربكوب دمحم .ن



 فسر نإ علان ازؤخ نظفاحيم» ىلا عشا ليزدصم نا نك

 نيلماعلا لكو طابرلاب ةماعلا ةنازخلاو ءشكارمب ةيبرعلا ةغللا ةيلكو

 تيبلا يف لمعلا وج يل اوأيه نيذلا يئانيأو يتجوز ىلا كلذكو ءاهب

 .هجارخإو هعبط ىلع ترهس يتلا يتقيقش

 بويحملا هدهع يلو ومسبي هنيع رقي نأو ءاهيعار و رادلا هذه سسؤم

 ىسير دالأ رايعملا نيدلا رع دمحم



 (هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يملع ىلا)

 مولع مهأ نم " هخوسنمو هخسان "و" نآرقلا بيرغ املع ربتعي

 نم ءامهيلع ىلاعت هللا باتك مهف فقوتل ارظن ءارطخ اهرشثكأو نآرقلا
 .هماكحأو هانعم ثيح

 ,(ه 502:ت) يناهفصالا بغارلا هنأش يف لوقيف ءنآرقلا بيرغ امأ

 : ةيظفللا مولعلا ١ نآرقلا مولع يف هب لغتشي نأ جاتحي ام لوأ نا"
 تادرفم يناعم ليصحتف .ةدرفملا ظافلالا قيقحت ةظفللا مولعلا نمو

 .هيناعم كر دي نأ ديري نمل ''”نواعملا لئاوأ نم هنوك يف نآرقلا ظافلأ
 « هينبي نأ ديري ام ءانب يف نواعملا لوأ نم هنوك يف نبللا ليصحتك

 مولع نم ملع لك يف عفان وه لب طقف نآرقلا ملع يف اعفان كلذ سيلو
 .همئاركو هتطساوو .هتديزو برعلا مالك بل يه نآرقلا ظافلأف ؛عرشلا

 قاذح عزقم اهيلاو ,مهماكحا يف ءامكحلاو ءاهقفلا دامتعا اهيلعو

 .(7"مهرثنو مهمظن يف ءاغلبلاو ءارعشلا

 بترتي امو « نآرقلا بيرغ ملع لالج ميدق نم ءاملعلا كردأ دقو

 اوددشتو .ملع ريغب هريسفت نع اوعر وتف ءرطاخم نم هب لهجلا ىلع

 لهجلا اوربتعاو ءبرعلا تاغلي ملاع ريغ وهو كلذل ىدصتي نم لك عم

 .قورملاو ةقدنزلا بايسأ نم كلذب
 وهو .ةنواعم نم ينالخأ ام لوقت" :"نوع :ةدام" :ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات :يرهوجلا !''

 :ةدام“" :ةعالبلا ساشا :ئرشتنمزلا /"سانلل" ةنؤغملا ريثك :ناوعم لجرو ةنوعم مسج

 اذإ :لوقتو ءنواعم نم سانلل دبالو ءبوطخلا يف نيواعم مهو ناوعم ميركلا ..." "نوع"

 ور فورت ةفوكلا تلق

 ."فلؤملا ةمدقم " :نآرقلا ظافلا تادرفم مجعم :يناهفصالا بغارلا 9



 ,مالعالا اهتاور دحأو ,ةفللا يف ماما وهو يعمصالا ناك دقل

 هلوق نع ةرم لثس هنآ كلذ نم ؛ميركلا نآرقلا بيرغ ريسفت بيهتي

 الوهم كذا مث :نازيقلا ىف اذه« لاقو تكفا" ين ايفعتش لاحت

 مكل يهو اهنوعيبتأ : اهعيب اودارأ موقل ةيراج يف برعلا ضعبل

 لذ قلع فو لو فاق
 وهو نآرقلا رسفي نم دعوتي هللا همحر سنأ نب كلام مامالا ناكو

 ريغ هللا باتك رسفي لجرب ىتوأ ال " : لوقيو برعلا تاغلب ملاع ريغ

 ,0)" ًالكن هتلعج الا برعلا تاغلب ملاع
 زمعم ةدكيع يا نع عه3232:ك) ىذازلا: ناذهخا قي مدننا لقتو

 نب ليلخلا تعمس : لوقي يعمصالا تعمس لاف هنآ 2: ىدشملا نب

 قدرت نو ماع لوقي"'ناتعفشلائوبأ تهمس“ لوقت نجلا
 7100 را را ميدل هلق ازعل

 ةفيذح نعف .هخوسنمو نآرقلا خسانل ةيسنلاب نأشلا ناك كلذكو

 ا ا لا
 نم دجي ال ضاق لجر و ؛هنع هللا يضر رمع كلذو نآرقلا خوسنم
 5 راقلا فوك أ هرقل يلهولا ب فتنلا  فلكتاا لدور ناار اعلا

 30 سو

 .295/1 :نآرقلا مولع يف ناهربلا :يشكرزلا 7

 :ةفقحسلا و سلا ودي

 هنع ذخأ هرصع ءاهقف ديس ,يعبات ءيرصبلا ركب وبأ ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويأ وه

 ْ .(ه131 ت) امهريغو ىروثلا نايفسو كلام

 بيذهت ةصالخ /397/1 :رجح نبال بيذهتلا بيذهت /89 :يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط)

 .(42 :يجر رخلل لامكلا بيذهت

 .157/1 :ةيمالسإلا تاملكلا يف ةنيزلا باتك :يزارلا نادمح نب دمحأ

 نأ هيفو :19 خوسنملاو خسانلا :ريرضلا ةمالس نب 1 /5] خوسنملاو خسانلا :ساحنل

 .رظحلاب ةحابإلاو يهنلاب رمألا طلخي يذلا وه ثلاثلا

 كلا

4 
 م



 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل لحي ال هنا ءاملعلا ىأر مث نمو
 نبا لاق امك نيقيب الا خوسنم اذه : ةنسلاو نآرقلا نم ءيش يف لوقي

 ه 00 8

 وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث ام كلذ يف هيلع لوعملاو
 داهتجالا ىلع كلذ يف دمتعي الو .هيلع ةمالا تعمجأ امو . يباحص نع

 .ةتياثلا ريغ لاوقالا وأ

 بلاط يبا يلعك ,مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب نع درو دقو

 خسان ملعي ال وهو صقي وأ ظعي نمل مهيدصت ءسابع نب هللا دبعو
 دجسملا لخد هنع هللا يضر ايلع نأ كلذ نم .هخوسنم نم نآرقلا

 رظحلاب ةحابالاو يهنلاب رمالا طلخيو سانلا فوخي الجر دجوف
 خسانلا فرعتأ : هنع هللا يضر يلع هل لاقف مهتلئسأ نع هتيوجأ يف

 يف صقت ال : لاق مث .تكلهأو تكله : لاق .ال : لاق ؟ خوسنملا نم

 ا

 ,هلكرف ظعي صاقب " رم امهنع هللا يضر سابع نبإ نأ يورو

 تكله : لاق .ال : لاق ؟خوسنملا نم خسانلا ام يردتأ : لاقو

 4" تكلهأو

 مولع نم نيليلجلا نيملعلا نيذهب افيرعتو راطالا اذه يفق .دعبو

 .لخدملا اذه يتاي نآرقلا

 .458/1 :ماكحألا لوصأ يق ماكحإلا :يرهاظلا مزح نبا '''

 ناكو بأد نب نامحرلا دبع :همسا نا :18 :خوسنملاو خسانلا يف ريرضلا ةمالس نبا لاق 7

 :يردشألا يسوم ننأل اذهارض

 خسانلا /4 ساحنلل :خوسنملاو خسانلا /5-6 5207 :خوسنملاو خسانلا :رظنأ

 .30 :يزوجلا نبال نآرقلا خساون /18 :ةمالس نبال خوسنملاو

 خسانلا يف رخآ ظفلب ركذو /هل هالعا دراولا ظفللاو 5 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا 7

 .31 :يزوجلا نبال نآرقلا خساونو /6 :مزح نبال خوسنملاو

(03) 



 نارفلا بيزغ : وأ

 : هو ةهفم

 ةييرعلا مجاعملا يف " برغ " ةدام ىلا عوجرلاب : ةفللا يف ١-

 نيينعم ىلا ودبي اميف اهعيمج دترت ةريثك ناعم ىلع لدت اهدجن

 نلت اية فاسو 8ك ةلئمأ وذا نفق نق نهفلا رب ةمكلا انهن وات

 .مالكلا نم ضماغلا : يناثلا نمو ."'' مجاعملا هذه

 ؛هر داونو مالكلا بئارغب ءاج اذا ءبرغأف ملكت : ىرشخمزلا لوقي

 دقو «ةبارغ همالك يفو .هيف برغيو همالك يف برعي نالف : لوقتو
 .2ةبيرغ يهف , تضمغ : يأ ةملكلا هذه تبرغ

 ءاعضوم رشع ةعست يف ميركلا نارقلا يف ةداملا هذه تدرو دقو

 ىنعمب بيرفلا ظفل هيف دري ملو ؛لوالا ىنعملاب اهلك ةفلتخم غيصب

 .مالكلا نم بيرغلا

 . حالطصالا يف -ب

 " هياتك ةمدقم يف بيرغلا (ه 388 ت) يتسبلا يباطخلا فرعي

 : لوقيف يوغللا ىنعملاب يحالطصالا ىنعملا اطبار " ثيدحلا بيرغ
 بيرغلاك :مهفلا نم ديعبلا ضماغلا وه امنإ , مالكلا نم بيرغلا "

 نيزفلا نادت" يي" لهالا نع عطقتملا قطولا نع كعمل وه نئافلا قف

 : نيهجو ىلع لاقي مالكلا نم

 ,ميشلا دح :-ءارلا 58 -بّرغلا نأ :"بيرغ ةدام" :سراف نبال ةغللا سيياقم يف ''

 نم نوكي نأ نكمي ' *:نيراف خيا لاق .كعنخلا' ىف غلام اذإ:لحرلا ترفتتنا" :يرعلا لوقو
 هلثمو «نطولا نع دعبلا --ءارلا نوكسو نيغلا مضي- ةبرغلاو ”كحضلا رخآ غلب هنأك اذه

 :يرهوجلل حاحصلا /ضرالا هجو نع اهدعب هنال سمشلا بورغ هنمو نادلا تيرغ
 هوما لحرلا توفق وماي يأ ءانرقلا رت" ردك قدما توقف زن قت يوغا ةداف؟

 /ديعب :يأ -اهحتفب -برغمو -ةددشملا ءارلا رسكب -برغم واش" :لاقيو .هيراقأ ريغ ىلإ
 .دعيلاو ىونلا -ءارلا نوكسو نيغلا حتفب -ةيرقلا نأ "برغ ةدام" ةغالبلا ساسأ يفو

 "كوع هذاك" هغالولا نياننا



 الا دوقلا هل رانا تعمل نحلل نوما ورنا زد و نحول

 .ركف ةاناعمو دعب نع

 هب ىأنتو نادلا هب تدعب نم مالك هب داري نأ : رخآلا هجولاو

 مهتاغل نم ةملكلا انيلا تعقو اذإف ءبرعلا لئابق ذاوش نم لحملا
 ودل

 فيرش هفرع امك وهو ةبارغلاب فرعي ام وه ريخالا هجولا اذهو

 ريغ ةيشحو ةملكلا نوك " : تافيرعتلا يف (ه 816 ت) يناجرجلا

 ياا ويصل هيلو ايت وب حملا هيفا

 نأ ىقبيف ءكلذ نع هزنم ميركلا نآرقلا نآل ءانه دارم ريغ وهو

 نآرقلا يف ةبيرغلا ةملكلا نا ذا ءلوالا هجولا وه نآرقلا بيرغب دوصقملا
 يف ىواستي ال ثيحب ليوأتلا يف ةبرغتسم ةنسح " : نوكت يتلا يه
 1 .1:ونناكلا لقاننيو اهنهأ ععلا

 وقم هب 745 كرر يشل دطألا قايقكيونأ هرهل  اهاذقو

 : نيمسق ىلع زيزعلا نآرقلا تاغل "

 لولدمك :مهتصاخو ةبرعتسملا هانعم مهف يف كرتشي داكي مسق

 .تحتو قوفو ءضر الاو ءامسلا

 ,ةيبرعلا ةغللا يف رحبتو عالطا هل نم هتفرعمب صتخي مسقو

 الإ نارقلا 2 : هومسو هيف سانلا رثكا فنص ىذلا وشهو

 ةقيرطي عبط يوابزعلا ميهاربا ميركلا دبع :قيقحت /70/1-71 :ثيدحلا بيرغ :يباطخلا ؟')

 .1982/ه 1402 :قشمدب ركفلا راد يف تسفوالاو يريوصتلا فصلا

 .توريب -نانبل ةبتكم /1978 ةعبط /167 :تافيرعتلا :يناجرجلا فيرش ديس
 /ه1381 :ةعباسلا ةعبطلا /71 :ةيوبنلا ةغالبو نآرقلا زاجعا :يعفارلا قداص ىفطصم

 .ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطم .م1961

 .27 :بيرغلا نم نآرقلا يف امب بيرالا ةفحت :يسلدنألا نايح وبأ ©



 : هروطتو هت'اشن

 ناسلب الا لوسر نم انلسرأ امو) برعلا ةغلب ميركلا نآرقلا لزن

 جتحي مل مث نمو «'”(نولقعت مكلعل ايبرع انآرق هانلزنأ انإ ) '''(هموق
 مهنال ,هيناعم نع اولأسي نأ مهمومع يف يحولا لوزن اوكردأ نيذلا

 نع ةيدملعب ارت هانقا و ىادلالا يركا ا ودا"! ةدينع ىبا: نات نيتك

 هوجولا نم هلثم برعلا مالك يف امم هيف امعو .هيناعم نع ةلأسملا

 ,بارعالا هوجو نم يبرعلا مالكلا يف ام لثم نآرقلا يفو ءصيخلتلاو

 0 يناعملاو بيرغلا نمو

 يف بيرغلا دوجو يفني الو ؛هقالطا ىلع لمحي ال لوقلا اذه نكل
 يبنلا ريسفت وه ءلجو زع هللا باتكل ريسفت مدقأ نأ كلذ ,ةوبنلا رصع

 نم لثمي ال يوغللا ريسفتلا نأ نم مغرلا ىلعو ءملسو هيلع هللا ىلص

 .لاح لك ىلع دوجوم هنا الا : ةليثض ةبسن ىوس كلذ

 : لاثملا لييمس ىلع كلذ نم

 الو مهيلع بوضغملا ريغ) : ىلاعت هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هزيسقت -
 نلاسملا نأر ةوكوجلا ةيجتع ىوبكتمت نإ 1 ةيوجقي 07 نيلانعلا

1 

 اويرشاو اولكو " : ىلاعت هلوق نع هل"س نمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق - ب

 2 :فقسوي

 .8/1 :نآرقلا زاجم :ةديبع ىبأ

 .7 :ةحتافلا (4)

)5 

 1 )ع(

2( 

(3) 

 باتك (204/5) هتنس يف يذمرتلا هاورو /متاح نب يدع نع 378/4 :دمحا مامالا دنسم '

 مهيلع بوضغم دوهيلا" :لاق (ص) يبنلا نع متاح نب يدع نع 2 بابلا ريسفتلا

 ." لالض ىراصنتلاو



 وه " :7!!2(رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح
 رق نع ول كلج ف

 ضعب لظ :ىلعالا قيقرلاب مالسلا هيلع لوسرلا قاحل دعبو

 اف انكم: نا ركح ف اع دلع ةرتكرك ةاحنهلا

 ةهكافو) : ىلاعت هلوق نع هنع هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ لثس
 تانك يف تاق نأ تلفت نضر | ناو ىداطت ماتم فا "1: لاقق "و
 ْ ْ .(49" هلعأ ال ام هللا

 ويلا لطف ازمقت ةنلا ا: هنضدللا بضم ياننخلا ني ندع قو

 : لاقف . هسفن ىلا جر مك *باآلا امف اهاتفرع دف ةهكاقلا هذه: ناقف
 ا ملا وبلا ها

 الا هذ ني وو س اووتم هللا يسخن يداوي ونا يفوتطللاو
 تح 227/تاوانسلا نطاف) ام: ئرس ال ناك هناي < نازقلا ناسِحُرتَو
 ا ةنهترطف انأ اههدحأ : لاقف ةركي ىف قامتعتتكي نايباردعأ ةاثآ
 .0اهتادتبا

 نم (ه 68 ت) امهنع هللا يضر سايع نبأ ىلا بسن ام نا لب

 1537 :ةرقبلا أ

 .متاح نب ىدع نع 28 بابلا 2 ةروس ريسفتلا باتك (31/6) :يراخبلا حيحص (

 31 : سنع 0

 .4/2 :نآرقلا مولع يق ناقتالا :يطوسلا 5

 .ةحفضلاو ءازهلاو ةسقنا

 .1 :رطاق 9

 .261/3 :ناقتالا /4/2 :هيارعاو نآرقلا يناعم :جاجزلا 7

12 



 لد ته م5 كر 11 كي اقنلا ىوقإلا نييقان لئاكيسم يت تاانحأ

 ضعب دنع نوفقي اوناك ءبرعلا صلخ نم اددع نأ ىلع ةنحضاو ةلالد

 .اهاتعم اومهقي مل ميركلا نآرقلا ظافلا

 ةقرعم ىلا ةجاحلا تدادزا ءنيتسلا بقاعتو نمزلا رورم عمو

 هيلا ةمجعلا برست نم ييرعلا ناسللا هفرع امل ةجيتن ,نآرقلا بيرغ
 دكي ملف ؛ةيرشبلا سانجالا جازتماو ةيمالسالا دالبلا ةعقر عاستا دعب

 + نيالا ندا لاق انك يسيرعلا ناسللا امك ىتح يضقني نيعباتلا نمز

 اليله ظفاحيلاو هن لمتيسلا وذ ةافناك نأ احيا ناو وف

 ا

 مق فو :نارقلا ييرغ نسشفت' ىلإ ةيلشلانياز# ءافأو أكف

 نم اهنع قثينا امو ءىرحمل ١ ثلاثلا نرقلا ىف ةيملعلا ةكرحلا طاشن

 ةخسنو /3849 :قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا ةخسن :اهنم ةطوطخم خسن ةدع اهنم دجوي

 ايناملاب نيلريب ةخسنو /م166 ةرهاقلاب بتكلا راد ةخسنو /266 :ايكرتي تعلط ةبتكم

 :نيكزس داؤف ر وتكدلل يبرعلا ثارتلا خيرات رظنا) "نآرقلا بيرغ' :ناونعب 683 :ةيبرغلا

46/1 

 نادمح نب دمحال ةنيزلا باتك يفو /1855 /2 :دريملل لماكلا ىف ةعطق هنم دجويو

 يفو /76/1 :يرابنألا نب ركب يبأل ءادتيالاو فقولا حاضيا :باتك 9 125/1 :يزارلا

 551/2 :ناقنإلا

 ؛يوازلا دمحا رهاط قيقحت (5/1 :فلؤملا ةمدقم) ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا :ريثألا نبا

 : ييزفلا اقكلا ءايحا ادب عت 1963 تف 1389: 11 :ىملكطلا يفتح كوفكم



 نآرقلا بيرغ يف فيل'تلا
 دحلا كلذ ىلا ءتددعتو " نآرقلا 5906 1 : يف فيناصتلا ترثك

 «فينصتلاب هدرقأ " : هلوقب (ه 911 :ت) يطويسلا هقصو يذلا

 "ةن نوصحي ال قئالخ

 ,ملعلا اذه يق تفلأ يتلا تافلؤملا لك رصح بعصلا نم ناك اذإو

 لمعلا اذه قبس دقو ءاهنم ددع ربكا ميدقت ناكمإ لقالا ىلع ىقبي هنإف

 ا ا افلا دوس دل اهب ءانق لامغان

 مل 8-5 ءاصحإ ميدقت ىلع مادقالا لعج امم .لابقا يواقرشلا دمحا

 راركتلا نم ابرض .ةياهنلا يف نوكي نأ ودعي ال نآرقلا بيرغ يف فلا

 نمو «لخدملا اذه لثم هنع قيضيو ءميلسلا قوذلا هايأي يذلا ر ارتجالاو

 بيرغب - عساولا هموهفمي - برغملا لهأ ةيانع ىلع اندهج بصنيس مث

 بيرغ ١ : ءامسالا هذه نيب قرف ال هنأب لوقلا ىلا اوبهذ نيرصاعملا

نآرقلا يبارعا 7 نآرقلا زاجم ل ,ناآرقلا ىناعمو 11 0 نآرقلا
 0 

 تايمستلا هذه لكو ' : ىحاتطلا دمحم دومحم داتسألا لوقي

0 )205 

 0 :ناقتإلا 0

 391-49 :يبوعلا مِجَعْلا ةراضت نسخن

 بوسنملا نآرقلا بيرغ يف ةدمعلا :باتكل ةقيقحت ةمدقم :يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي ©

 .(19-37) :بلاط يبأ نب يكم ىلإ

 .5-16 :مجاعملا مجعم :لابقا يواقرشلا دمحا

 .(11 /1) :يورهلا دييع يبال نييبرغلا :باتكل ةقيقحت ةمدقم :يجاتطلا دمحم دومحم ”)



 وه اذه نأ ودبيو «'' "رقص دمحا ديسلا ذاتسالا لعف لثم " نآرقلا

 يف درو امك هانعم ناك نإو : بارعالا : نآل : ةقيقحلا ىلا برقالا

 هيلع حلطصملا بارعالا سيلو «نآرقلا ظافلأ ةفرعم ىه " : راثآلا ضعب

 نم ا ريخك نا نهي شاول نأ الا :قطويسلا لاق: امك ""ةاحفلا دع

 ةجردلاب تمتها امنإ " نآرقلا بارعا " مسا لمحت تءاج يتلا تافلؤملا

 نيثالث بارعا " : لثم .ةاحنلا حالطصا يف هانعمب بارعالاب ىلوالا

 باغ لكفتم "و اه 370 يولد نبال 1777 يي محلا و رود

 (497 هز 'يفشيتقلا بلاط نبأ: ني كم: ديم ىبألا 99 نازقلا

 ت) يرابشالا تانكربلا ننال 17" نارقلا تازغا نير ىف نانسخلاو
 ٠ .اهريغو (ه77

 يف ثحابلا هدجي ام رقص دمحا ديسلا هيلا بهذ ام دضعيو

 + هتانكل ةيدسنل ان انشلا ىه امك دحا ولا كتاقكلا ءادسا ةدفت يمحو ةانسلا

 نقلا يمل يلع قلل يوما ةديوعا يقال" نوفل نافيا
 نأ :(ه 379 ت) يديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط يف ءاج

 ها رلا يمر نك" ا فيانز ول ايوب 7 راقب ”""" قلن فهع ون قوم

 .(ج) ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ ريسفت :باتكل هقيقحت ةمدقم :رقص دمحأ ديسلا !''
 3/2 هناقتإلا

 نيساي :قيقحتب عبط .م1941 :ةيرصملا بتكلا راد- ينميملا زيزعلا دبع :قيقحتب عبط '”
 .قشمد -ثارتلل نوماملا رادح ةحقتم ثط :ساوسلا دمحم

 ةيرصملا ةئيهلا لبق نم هعبط ديعأو /م 1969 ةرهاقلا- ديجملا دبع هط .د :قيقحتب عبط

 .م1980 /ه1400 :ةنس باتكلل ةماعلا

(4 

 2 3 ع 5 3 5 ِء )50

 نب يقب نم عمس راخفلا ني كلملا دبع ابأ :يفكي .ةبطرق لهأ نم كلملا دبع نب نأورم وه

 متاح يبأ نم ةرصبلاب عمسو راصمألا يف لاجو قرشملا ىلا لجر «هراج ناكو دلخم
 .(123 //2 :ىضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات) هريغو يناتسجسلا

 يف هب فيرعتلا يتأيسو (ه255 ت) يرصيلا يناتسجسلا دمحم نب لهس متاح وبأ وه

 .قيقحتلا مسق

 .176 :نييوغللاو نييوحنلا تاقبط

(6) 

(0 



 الا ا ناق يذلا ةديبع يبال

 عمج باتك لوأ " نأ (ه 575 ت) يليبشالا ريخ نبا ةسرهف يفو

 يبال نييوحنلا بتارم يفق ةديبع يبا باتك : هيناعمو نآرقلا بيرغ يف

 نبال تسرهفلا يفو «”نآرقلا بيرغ " (ه 351 ت) :يوغللا بيطلا

 ."نآرقلا بيرغ "و " نآرقلا زاجم " .(ه 380 ت) ميدنلا

 نيرسفملا تاقبط يف كلذ لثمو (7" نآرقلا ادت "و

 .(ه 945 : ت) 3

 اذهو " : نيكزس داؤف دمحم روتكدلا لوقي ددصلا اذه يفو

 عوضوملا اذه يف ةديبع يبال ةددعتم ابتك , كانه نأ هنم مهفي عينصلا

 " زاجملا " باتك ريغ ةديبع يبأل كانه سيل نأ هنظن يذلاو ".."

 "نراقب فلا ف اهويكوللا م كرك هاما كنق

11 
 1245 «نيزدكلا قو

 .37 :تسرهفلا 8

 227 12 :نييسقلا ةاقيط 7

 15 :تارقلا زاهن" هيث يق

 .ةففصلا اي



 نآرقلا بيرغ يف فيل'تلا قرط مهأ
 نم نآرقلا بيرغ يف نيفلؤملا رثكأ اهعبتا ىتلا قرطلا عاجرا نكمي

 : امه نيتيساسأ نيتقيرط ىلا ةداملا بيترت ثيح

 ةدئاس تناك يتلا ةقيرطلا يهو .رونسلا بيترت قفو ةداملا بيترت- ]1

 (ه 207 ت) ءارقلا نم لك بتر اهقفوو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلا

 دبع يبأو (ه 215 ت) طسوالا شفخالاو (ه 210 ت) ةديبع يبأو

 مهريغو(ه 267 ت) ةبيتق نباو (ه 237 ت) يديزيلا نمحرلا

 نب ىلا بسن اميف انيلا تلصو يتلا اهسفن ةقيرطلا يه ليءمهبتك

 .امهنع هلا يضر سابع

 ديدج نول ىلا " نآرقلا بيرغ ريسفت " يف ةبيتق نبا دمع ,معن

 روكذملا هياتك مسق هنأ وهو - ملعا اميف - هيلا قيسي مل بيترتلا نم

 شقا هنالك كلان افكإ

 ا يفامحو [هذكا يانا متع ا اقسو هلا دف نا

 .(ميركلا نآرقلا يأ) '20باتكلا يف ترثك فورحل هصخ مسن -ب

 ودا يقر تيوع ة دانل تر رهو ودكاللا وهو, رشلا يق

 نم راصن نيسح روتكدلا ظحال امك - ةنيتق نبا ناك اذا نكل

 مسقلا يف ركذي ثيح نيلوالا نيمسقلا يف بيترت يأ عاري مل -2لبق
 :يناثلا يفو ...خلا حوبسلاف مويقلاف مالسلاف ميحرلاف نمحرلا : لوالا

 انف ويلا كرشلابف قعللان نى وضلاف :نيفتالاف نقيلتاف :نفاكلاو ضنا

 صافشراو ديهمت ةباثمب هرابتعا نكمي كلذ لك نم مغرلا ىلع هلمع
 يف فيلأتلا لاجم يف ةدئار ةلواحمو . ةهج نم يمجعملا بيترتلل
 200 هرقل دبش 7

 21-37 ةةيسفت 7

 544238 وقتا“

 .42/1 :يبرعلا مجعملا 7



 لوقلا نكمي تاذلاب ةطقنلا هذه يفو ةيناث ةهج نم ةيمالسالا تاملكلا

 امه ةييتق نبال «ارقلا بيرغ ريسفت» باتك نم يناثلاو لوألا مسقلا نأب

 " هباتك يف يزارلا نادمح نب دمحا هدعب اهيف عسوت يتلا ماخلا ةداملا

 يأ رخآلا وه يعاري نأ نود ةييرعلا ةيمالسالا تاملكلا يف ةنيزلا

 . بشلت رذ

 انيلإ لصو اميف ةقيرطلا هذه ترهظ ءايمجتعم ابيترت ةداملا بيترت - 2
 هباتك يف (ه 330 : ت) يناتسجسلا زيزع نب دمحم ركب يبأ عم

 نفوز ناك فيض 7 يوافلا يزن" يشل ةارقلا فيودقا رضسنل

 لخت مل ةلواحم اهنكل ءايمجعم اييترت نآرقلا بيرغ تاملك بيترت لواح

 ظ دي ا

 لوألا فزحلا نودع غاري ملا نارقلا يضوفلا يشرك ىف ةيؤع قدا نإ
 ةملكلا يف دئاوزلاو لوصالا فورحلا نيب قرفي مل امك ,هدعبي ام نود

 آ) مث ( ملا) :ب ةحوتفملا ةزمهلا باب : ادبي وهف ,يه امك اهدروي لب
 .اذكهو (ناطيشلا امهلزأ) مث (ادادتأ) مث (مهترذنأ

 مث نيضلا مكاو منتقلا + عفانك زيغلا يسن كودحب نك تر قو

 هر وسكلا مك مومن مك ةفيكفتلا ةؤطترلا تانتك دو ونفس

 هتاتكلا وكل" ىلإ فوط لك ياا دكمو

 ميرفت هل دست ةنفيوت وا ألا فرحت ضيع ويفقتا هنأ رهاتكلاو

 عطتسي مل هنأكو ,فحصملا بيترت بسح ةيترم باب لك تاملك

 .هيقباس جهنم نم ايئاهن صلختلا

 زاجم : هباتك يف دمتعا يذلا - زيزع نبا نإف لاحلا ناك امفيكو

 - ةصاخ ةفصب .ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ ريسفتو ةديبع يبال نآرقلا

 .نآرقلا بيرغ يف فيلأتلا لاجم يف يمجعملا بيترتلا دئار ناك

 اهنإ :ةقدو اجضن رثكأ اهنكل ةيناث ةلواحم يتأت بولقلا ةهزن دعبو



 ةقيرطو " نييبرغلا " هباتك يف (ه 401 ت) يورهلا ديبع يبا ةلواحم

 .هسقن باتكلا بحاص وه امهنع ثدحتي نم ريخ هجهنمو باتكلا اذه

 فورحلا قسن ىلع عوضوم وهو " : هياتك نع يورهلا لوقي

 افرح افرح فورحلا رئاس ىلع اهب ضيفنف ةزمهلاي أدين .ةيمجعملا

 ةزمهلا هرخآ نوكي يذلا فرحلاب باب لك حتفنو ءاباب فرح لكل لمعنو

 هدجت ام ىلا هادعتنف دجن ال نا الا .فورحلا رخآ ىلا ءاتلا مث ءابلا مث

 نودنك قا ىلا :لمعلا اذه ىلع 'ءانلا فاتك ىف' دفان مث يق: بيكرتلا ىلع

 نم هتياصا ىلا فورحلا نع شتفملا ريصيل اهرخآ ىلا اهلك فورحلاي

 ."7"بلط ثحابو يعس نوهأب باتكلا

 ىفوو يمجعملا بيترتلاب مزتلا دق نوكي هب همازتلا يفو اذه هجهنم يف ديبع وبأو

 م

 ' باتكب مدقيف (ه 502 ت) يناهفصالا بغارلا يورهلا ديبع يبا دعب يتأيو

 ىدم يف سيل ةقيرطلا هذه ىلع فلا باتك مهأ 7" نآرقلا بيرغ يف تادرفللا

 رثكأب هماملا ثيح نم نكلو .7لالتخا نم ولخي ال يذلا ةداملا بيترت يف ةقدلاب همازتلا

 دن عم ءميركلا نآرقلا تادرفم

 صلختلاعطتسي مل - نيمسقلا الك نم - داورلا ءالؤه دعب ءاج نم نإف .دعبو

 .مهردأ ءافتقا نم

 .(6/1 باتلا هبطخ) نييبرغلا :يورعلا ديبع وبأ '''
 .25 :يورهلل نييبرغلا قيقحت ةمدقم :يحانطلا دمحم دومحم 9

 - يناليك ديس دمحم هققح نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ناونع تحت الوا عبط ©

 ميدن هققح نآرقلا ظافلا مجعم ناونع تحت عبط مث رصمب م1961 /ه1381 ةعبط

 .م1972/ه1392 ىبرعلا باتكلا راد ىلشعرم

 25 سرقلا قرقحك ملقا

 ةعيرشلا ةلجمب سابع نسحم لضف روتكدلل ةينآرقلا ةملكلا" ناونعب الاقم رظنأ ©
 .32 ةحقصلا /4 :ددعلا /2 ةنسلا :ةيتيوكلا ةيمالسإلا تاساردلاو

4 
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 نآرقلا بيرغ ىلع رعشلاب جاجتحالا
 ايبرع انآرق) .''7(ايبرع انآرق هانلزنأ انإ ) : برعلا ةغلب نآرقلا لزن

 مهفت تناك ام ليبس ريغ همهف ىلا ليبس نم نكي ملو '27(جوع يذريغ
 ولو) ىلاعت لاقف ءكلذ ىلا ميركلا ءنآرقلا راشأ دقو ءاهمالك برعلا هتع

 .0(يبرعو يمجعأ) هتايآ تلصف الول اولاقل ايمجعأ انآرق هانلعج

 ريغ ناعم .ميركلا نآرقلا ظافلا نم مهفت نأ زوجي الف مث نمو
 عوجرلا ناك ببسلا اذهلو ءاهناسل يف برعلل ةفورعم تناك يتلا كلت

 مهنع هللا يضر ةباحصلا رصع ذنم رعشلا ىلا "نآرقلا بيرغ" ريسفت يف

 ام يردأ تنك ام : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ىور
3 1000 00000 < 9 5 )5 

 : رعاشلا لوق تعمس ىتح فوخت ىلع مهذخأيوأ ) ىنعم

 ا قولا حفلا ووعد دفاع يرق اكنات يكف يزعل :قركت

 هنكمت دعب اهفصي يتلا ةقانلا مانس صقنت ريسلا نأ : يأ

 غابلا لس امسيدخاةللا شفر نساك نورشللا نع ناكو '"!تانقكاو

 قرزالا نبا لئاسم كلذ نم هنع يور ام مهأو لاجملا اذه ىف ليوطلا

 .هر وطتو نآرقلا بيرغ ةأشن ىف مدقت امك

 رعشلا نم تيب فلا يلاوح - نآرقلا زاجم يف ةديبع ىبا راس لاونملا اذه ىلعو

 .رعشلا نم تيب 240 يلاوح - لقأ لكشب نآرقلا ,بيرغ ريسفت يف ةيبتق نبا مث -
 0 2 :قيوقوو 1

 07 :رمزلا 0

 .42 :تلصفق 5

 47 ل

 :لسم» نبا: قع لئاقلا نأ "فوك داما يرعلا اضل يالا

 فوص: "درق :ةدام" هسفن /كمات مانسو عفترا مانسلا كمت :كمت :ةدام" :ةغلبلا ساسأ

 يتلا ةديدحلا :نفسلا :" فوخ ةدام :برعلا ناسل/ "...درق كماتو .ديطم قصتلم :درق

 ."يسقلا اهي دريت

 .201-202 /3 :هبارعأو نآرقلا ىتاعم :جاجزلا 7
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 هاجتالا اذه ىلع ضرتعأا نم دجو ام ناعرس هنأ وديب نكل

 نه 3052 فر الا نبا وكلا انلووض هنا قودخل كار دنع

 هللا لوسر ثيدحب مهل ملعال ةعامج نإ :هلوق يف هيلع درو فقوملا

 قلع اوزكنا:بوستا يفلت مول ةفرفم الو ملتيو هفلتع هللا: للتع

 هتلعج كلذ متلعف اذا: اولاقو:رغتشلاب تازقلا ىلع مهجامتسا:ةييوحتلا

 ىلع رعشلاب جتحي نأ زوجي فيك : اضيا اولاقو :نآرقلل الصأ ءارعشلا
 لاف “قوز اقملا يعش ءارعع اور" ناهس ناك توت وكلا

 ىتح احيق مكدحأ فوج ءيلتمي نال " : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 3 ءيلتمي نأ نم هل ريخ هيري
 انهما ءاوعسلا اواهك هنأ قمن نيومكتلا "لع هوضدا انف انا

 13 يرفلا فرحلا اواو اونا اهني هلك نيم راما

 .2!(نيبم يبرع ناسلب) : لاقو ”(ايبرع انآرق هانلعج انإ) : لاق ىلاعت هللا نأل رعشلاب

 فرحلا مهيلع يفخ اذاق ءبرعلا ناويد رعشلا : سابع نبا لاقو

 01 لل ركع ةريعقلا و اهف ويزكرلا لا محم كا يذلا نآرقلا نم

 .قيلعت لك نع يتغي ام يراينالا نبا هركذ اميفو

 ,224 :ءارعشلا
 / (ض) رمع نبا نعو ةريره يبأ نع 92 بايلا بدألا باتك (45 /-8) :يراخبلا حيحص 2

 صاقو يبأ نب دعس نعو ةريره يبأ نع 7-9 :ح :رعشلا باتك (50/7) ملسم حيحص

 نع 1 بابا فدألا يافع 140-141: 3: يدمعلا قد (نمد ضدحلا فغس ىاذ
 .(ض) صاقو يبأ نب دعس نعو ةريره يبأ

0 

 :195 :ءارعشلا 8

 نيدلا ييحم قيقحت 99-101 /1 :ءادتبالاو فقولا حاضيا باتك :يرابنألا نبأ ركب وبأ '”'

 .25/42 :ناقتالا يف يطويسلا هلقنو /1971 قشمد -ناضمر نامحرلا دبع
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 نارقلا بيرغ تافيصم

 يمالسالا برغلا يف

 : يلاخلاك ىهو ءاهياحصأ

 نجا نشل دتألا فيلو« نو ةعلن نع قانسمال 21 زروور:بيرف*-)]

 .(ه 368 تز خرؤملا ديمحلا ديع

 نب نمحرلا ديع نب دمحا نبي دمحمل نآرقلا بيزغ راصنخا”- 2 220,

 .(ه 419 ت) يسلدنالا يبيجتلا حدامص نب نمحرلا ديع نبي دمحم

 بلاط يبا نب يكم دمحم يبال 77”نآزقلا بيرتغ لكشم”- 3

 (ه.437 ت) ىسيقلا

 .ركذلا فنآلا بلاط يبا نب يكمل 77” نآرقلا بيرغ يف ةدمعلا ” -

 .1208 /2 :نونفلاو بتكلا يمامسا نع نونظلا فشك :ةفيلخ يجاح ()

 يباتكل ةلمكتلاو ليذلا :يشكارملا كلملا دبع نيا /729 /2 :ةلصلا باتكل ةلمكتلا نايآلا ا

 ْ ١ .446 /23/5 س :ةلصلاو لوصوملا
 /ده1390 ةنعوشت 5657 مقر ايكرتت نيدو اع كم ىف ةظوطخما حبس هذ دك

 قيقحتي رشنلاو فيلأتلل ةماعلا يرصملا ةئيهلا اهردضت ىلا اتثارت ةلسلس يف م0

 .مزعلا وبأ نسح دمحم :قيلعتو

 1703/19 تايرألا مهعس :فاونهلا كفاك -/ةاوقلا بيرك هنا67 ري لنا ةطلووف. 7

 هنم دجويو "نآرقلا بيرغ لكشم :مساب امهالك :236 /5 :نايعألا تايفو :ناكلخ نبا

 .5993 :مقر :ةيرهاظلا بتكلا راد يف ةطوطخم ةخسن

 ةسسؤم (م1981 /ه1401 /ط :يلشعرملا نامحرلا دبع فسوي :قيقحتب عبط ("

 .توريب -ةلاسرلا

 :"ةيتيوكلا " ةيمالسإلا تاساردلاو  ةعيرشلا ةلجم :رظنأ) كش ىكم ىلا هتيسن ىفو

 ىلإ هتيسن حصتال نآرقلا بيرغ يف ةدمعلا باتك :لاقم) 5 ا ددعلا/ ] :ةتسلا

 .(تاحرف نسح دمحأ روتكدلل-- بلاط يبأ نب يكم
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 دبع يبأ يناتكلا فرطم نب دمحا نب دمحمل 2!" نيطرقلا باتك ” - 5

 لكشم ليوأت"و "نآرقلا بيرغ ريسفت هيف عمج (ه 454 ت) هللا

 ظ .ةبيتق نيال " نآرقلا

 ناوزغ نبا زيزعلا دبع نب دمحال 177 نزقلا بيرغ يف ةزوجرأ"- 6

 ىلع يشكارملا كلملا دبع نبا فقو ءسابعلا ىبأ يرمتنشلا يرهفلا

 ب 1 هال اه قع

 نمحرلا دبع نب قحلا دبع نب دمحم يبال (77نييبرغلا باتك”- 7
 .(ه 581 ت) طارخلا نباب فورعملا يليبشالا

 يبال هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يف '”7”جابصلا سفن" - 8
 .(ه 582 ت) يجر زخلا قحلا دبع نيا دمصلا دبع نبادمحا رفعج

 :يمالسالا برغلا لها اهفلآ يتلا نآرقلا بيرغ تافلؤم يه هذه

 تاك ورد اككبلا هيلا انكشوأ انيق < نيرخولا ىيدانشلا ىرفلا تاه: ىلا
 ةفرعم ةيمهأ نم رهظ ام الول ءاهزواجت نود اهدنع فوقولا ةينلا يف

 ةبتكملا يف " حابصلا سفن " ةناكم زاربا ثيح نم .ءكلذ دعب فلأ ام

 بيرغ يف فيلأتلا ةريسم يف هعقومو .يمالسالا برغلاب ةينآرقلا

 : ةيلاتلا يه تافلؤملا هذهو ...نآرقلا

 ةمدقم نظنا) نيد اشايزر ومص همك ةثاؤحو (طقللا ةنينلادقا]) 'ةريدعحو ةكست هته نجوي

 .(31 :بلاط يبأ نب يكلل نآرقلا بيرغ يف ةدمعلا :ققحم

 .يجئاخلا نيمأ دمحأ دمحم رشن -ه1355 ةنس ةرهاقلاب عبط

 ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب :يطويسل /264 /1 ق /1 س :لمكتلاو ليذلا 0

 .85/1 :نيفراعلا ةيده يدادغبلا اشاب ليعامسا /.213 /1 /نونظلا فشك /326 /1]

 .هتسار د دنع هتركذ يتلا عجارملاو رداصملا ركذ يتأيس

 .1/:246/13 نيب: ةلكتلاو:ليذلا ""
)3 

(03) 

 تار ذش :يلينحلا دامعلا نبا / 176 :بهذملا نايعأ ةفرعم ىف بهذملا جابيدلا :نوحرف نبا

 .257/1 :تايفولا تاوف (ه764) :يبتكلا ركاش نبا /271/4 :بهذ نم رابخأ ىف بهذلا

 .(توريب -ر داص راد.سابع ناسحا .د :حت)
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 سئوي نب 0 نب يلع قاقزلا نبال 3 0000 3 7-

 نع و ةنعملا 7 يورعلا يييرغ يلع ةايزلا يف يورلا وشما" - 1 2 0 0

 2 636 5 هللا

 ميحرلا دبع نب معنملا دبع نب نمحرلا دبعل 7” نآرقلا بيرغ” -

 3 يسرا فك سوفا" | رن تا

 .(ه 699 ت) لحرملا نباب فورعملا ,مكحلا يبا يتبسلا يدومصملا يلع

 نب دمحم نايح ىبال '07”بيزغلا نآرقلا ىف امب بيرالا ةقحت ”- 23

 مساب امهالك 184/2 :ةاعولا ةيغب /304/2 :ةاحنلا ءاينأ ىلع ةاورلا هابنا :ىطفقلا "')

 اشاب ليعامسال :نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيا يفو /تاءارقلا اوفا

 .نآرقلا تادرفم :مساب 170/7 :ةلاحك اضر رمعل نيقلؤملا مجعمو 529 /2 :يدادقبلا

 يسلدنألا ةاضق خيرات : يهابنلا /159 /1ق /1 س :ةلمكتلاو ليذلا /642 /2 :ةلمكتلا ©

 ةيغي /122/2 :ةطانرغ رايخأ يف ةطاحإلا :بيطخلا نيا /174 :(ايلعلا ةبقرملا :باتك)

 فشك /501/1 :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :يرقملا /180/1 :ةاعولا

 .1209 /2 :نونظلا

 .519/1 :نيفراعلا ةيده /1208 /2 :ةاعولا ةيغب /122/2 :ةاعولا ةيغب ©

 نم ركذ يف سابتقالا ةوذج :يسانكملا يضاقلا نب دمحا /140/1 :يشآ يداولا جمانرب

 ْ 000 5328 1 قاف يدع عالخألا نع لك

 3/2 :ناعنإلا /282 /1: ةاعؤلا ةيفييألا

 بولطم دمحا روتكدلا قيقحتب قيقحتب مث /بوذجملا هط ريمس قيقحتب م1973 ةنس توريب يف عبط

 ءايحا مسق فاقوألا ة ةرازو هترشن -1977/ه7 ةنس يثيدحلا ةجيدخ ةروتكدلاو

 .قارعلا يف يمالسإلا ثارتلا
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 ندد لمكيلا 01و نيو حرش " وأ ” لكشملا بيرغ حرش ” - 4

 نع ةرابع باتكلاو ءنماثلا نرقلا لاجر نم - ناتلصلا رعاشلا دمحا

 هلت ا هن: ينقل 13260: اهناديبل قارقلا نوع ترد يف ةايولل وكيلا
 هش 5

 ديع فولخم نبال '77”زيرعلا نآزقلا بيرتغ يت زيربالا بهذلا”- 205
 .(ه 875 ت) يرئازجلا يبلاعثلا دمحم نب نمحرلا

 ت) يصاجملا هللا دبع نب دمحمل (77نآرقلا بيرغ يف ةزوجرا ”- 6

 .(فه 899

 3.107 :هبقو :يلوآلا طابرلاب ةيقسحلا ةناوخلا "يف" ناتطوطخم نافخست نك دجوي

 يف ىرخأو 870 :مقر ناوطت ةنازخ ةخسنو /(عومجم نمض) ق 78 اهمقر ةيناثلاو

 209 دو نك اس فاليوم ورنا كاك

 ريسفت رخأب 3/256 :مقر تحت شكارمي فسوب نيا ةنازخب ةطوطخم ةخسن هنم دجوي

 هيف نلامثلا :ةرايوتلا نوايا

 :اهمقر ىلوألا قئاثولا مسق طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ناتطصوطخم ناتخسن هنم دجوي 7
 ةنازخب ىرخأ ةخسن هنم دجوي امك /عومجم د 2188 اهمقر ةيناثلاو عومجم .:؛,.2
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 . ا ميركلا نآرقلا ىف خسنلا : ايناث

 نيينعمب برعلا ةغل يف خسنلا يتآي .ةغللا يف ١-

 ولا وس ىلا هعضوم نم ءيشلا لقن يا :لقنلا (1

 امك كلذ يضتقي الو : © رخآ باتك ىلا هيف ام تلقن اذا باتكلا ثخست

 اهلثم تايثا يضتقي لب «ىلوالا ةر وصلا ةلازإ ,يناهفصالا بغارلا لاق

 هلوق هنمو «”!ةريثك عومش يف متاخلا شقن ذاحتاك ىرخأ ةدام يف

 نامت تنك ام مسفتست نع اذا: قلاعق

 خسانلا اذه ىلعو (ه 338 ت) : ساحنلا رفعج وبا لاق

 يف سيل ءأطخ اذه " : هلوقب بلاط يبأ نب يكم هدقتناو ,””خوسنملاو

 ."90"ناتيقاي امهو اهانعمو اهظفل يف اهلثم ةيآب تخسن ةيآ نآرقلا
 : ناعوت يهو ةلازالا (2

 سمشلا تخسن : لاقي .هبقعتي رخآ ءيشب ءيشلا ةلازا : لوالا

 هللا تنشيف + قلاتعت هللا لوق ةويطنوبا "لحس تلك و هقلاؤأ اذا نظل

 ىلعو ءلدب ىلا خسن ىهف ,"*7(هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا يقلي ام

 يبا نب يكم لاق امك خوسنملاو خسانلا يف ءاملعلا رثكأ ىنعملا اذه
 © بلاط

 "نم ةذاف" ؛ةغالبلا ساس 9

 م" نقضت هام" :يقارلا تاور"

 29 ةضاحلا 9

 .7 :خوسنملاو خسانلا :ساحتلا 0

 .42 :هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا :بلاط يبأ نب يكم 7

 .خسن ةدام :برعلا ناسل / ةدام/ " خسن ةدام" :بغارلا تادرفم "7

 52 محل
 .43 :حاضيإلا : 5 )9(
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 حيرلا تخسن : لاقي .هلاطبا ىنعمب ايئاهن ءيشلا ةلازإ : يناثلا

 لي راثآلا لحم حيرلا تلح الو ءضوع اهنم قيي ملف اهتلازأ اذا راثآلا

 ."'!'لدب ريغ ىلا خسن وهف ءاعيمج الاز
 نا ؛.مهضعب لاقف ءركذلا ةفلاسلا خسنلا يناعم يف اوفلتخاو

 بهذ اذه ىلاو ءيناثلا يف زاجم :لوالا يف ةقيقح خسنلا

 وبأ هيلإ بهذ ام اذهو ءكلذ سكع مهضعب لاقو ,”يرشخمزلا
 .ةقيقح ال زاجم هلك كلذ نإ : يسخرسلا لاقو ءيرصبلا نيسحلا
 مسا نآ ىلا يدمآلاو يلازغلا دماح وباو ينالقابلا ركب وبأ بهذو

 . ونعمل نيو ةلراقلم عملا

 ظ : حالطصالا يف خسنلا - ب
 اهياحصا تاقلطنم بسح تفلتخاو :خسنلا فيراعت تددعت

 : ليقو .ةدايعلا ةدم ءاهتنا نايب هنا .مهضعي لاقف .مهتاصصختو

 ا

 ىف أ و نول * ناسا كر نعل در يقم اسوا تافاوعإلا

 كا ايوا نم تيرستللا نم وسع ودرع يااقكل د تلا فيوعتلا ]

 46 :عانضيإلا قظناو /غست ةدانم عاملا

 ."خسن ةدام" :ةغالبلا ساسأ َّ

 .95/3 :ماكحألا لوصأ يف ماكحألا :يدمآلا 7

 عم ١

 فلتخم قفو خسنلا فير اعت مها عبتت دقف :104 -67/1 :ميركلا نآرقلا ىف خسنلا :رظنأ
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 لماع هب نيلئاقلا نيب عمجي فيرعت وهو .ةرابعلا يف مهنيب ليثض قرف

 ءاملعلا نم ريثك حضوأ دقو «عفرلاب لوقلا وه دحاو كرتشم

 امم ليلحتلاب هولوانتو .هتقد اوزربأو فيرعتلا اذه ةيزم نيسرادلاو

 نلا» فاض الاه 7", [ركنلل اننكق جنارنا ود ةسله ةلاهتلا انوي يفكت

 نم نوكي ام برقا هلعجت ةيوغللا هتيعجرمو هتطاسيو هحوضو نا

 ماهفالا
 : خيسنل دلا هيف عقيب ام

 ربخلا : يف هعوقو اوزاجأو خسنلا مسا : صيصختلاو ءانثتسإلا ىلع

 . كلذ ودع ىلع املكلا ويفقد نسحقلا

 نيبو صيصختلاو ءانثتسإلا نيب قيرفتلا مدع جئاتن نم ناك دقلو

 7 طويسبلا' لاقنابك نامل نيوزمك :ىيرعلا نأ نكي يبا
 1 . ذلإ 3 18 ةلأ

 خسنلا : يتلأاسمب خوسنتلاو خسانلا يف نوفلؤملا متها

 20 (غ4) 5 0 رح دم 5 0
 انهي يلع ايكيا رصتقن امهتيب قورف ةدع اوركذف .:ةصاخ صيصختل أو

 : يلي

 .105/1 ميركلا نآرقلا يف خسنلا /170/1 :ىفصتسملا :رظنأ

 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا /505/1 :يربطلل :نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج :رظنأ ©

 .56-57-75-77 :حاضيإلا 8
 نيبال :ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا' :باتك يف كلذ ةلثمأ رظنأاو /63 /3 :ناقتالا ©

 .يبرعلا

 /3 :يبطاشلل تاقفاوملا :هب هيتشيامم هريغ نييو هنيب قرفلاو خسنلا يف عسوتلا يف رظنأ ©

 .110/1 :ميركلا نآرقلا يق خسنلا 8
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 نيح يف .خوسنملا نع اّرخ'نم نوكيال يا ةيخارت طرتتشي خسانلا نا- ]1

: 2 101 
 وقو 2 (ضر يح نمل نورقفتسيو مهير دمحب نوحيسي)

 20 ا
 : (اونمأ نيذلل نورفغتسيو)

 ةيفنحلل افالخ 0 ريخأت زاجأ نم دنع اذهو ,ةيآلا صصخيف د

 .”مهنازرتقا قا 0 ل يضاقلا لاصتا 0 نيذلا 3(

 .امهوحنو فرعلاو لقعلاك امهريغبو امهي نوكيف

 . لكلا انيك كلا قو نقلا وم هلل دع ىلا

 .ءاديلاو خسنلا نيي_قرفلا

 - ءابلا حتفي- ””!ءاديلاب نذؤي هنا : اولاقو خسنلا دوهيلا رثكا ركنأ

 ش 5 و ولا 7

0 5 

 .123/1 :ميركلا نآرقلا يف خسنلا /.7 14-7 :حاضيإلا "ا

 /15 يمزاحلل رابتعالا /110/1 :ىفصتسملا //74 :حاضيإلا :قورفلا هذه يف رظنأ

 | .122 :ميركلا نآرقلا يف خسنلا

 خساوت /98 :حاضيإلا /9 :خوسنملاوخسانلا :ساحنلا /8 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبأ

 بوقعي ني ىسيع يبأ ىلإ جبسن نذ ةيوسبعلا ةقرف دوهيلأ قرف نم ىنثتستو 14 :نآرقلا

 ءادبلاو قفا ب يبرر لا وقوم كف لن انج ان دحلل | نيقي رق تاك يالا يناهفصألا

 /ه 1381 ط يناليك ذيس دمحم :قيقحت -215/1 :يتأت رهشلل لحنلاو للملا :رظنأ)

 .(29/1 :ميركلا نآرقلا يف خسنلاو رصمب يبلحلا يبابلا ةعبطمو ةبتكم م 196]

(4 

(3) 
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 كورا سولي ملا اهدومألا ىف يلاد لاقي انفك هضم و يكيظلا ىو

 ضفاف :دللوقك ةيلغ عوف ام كرت قه.ءادبلا "لقي: ساكفلا هلا لكماو
 , "لوألا لوقلا قع غلل ىانيرف هنلا نط ال + لوقت هك ىالف:ئلا

 كودو لوجلا "هنن اواتننال فيماتصتقتل نتقسلا قمتي انضإ اَذُهَو

 بقاوع ملعي هنال ءلاحم ىلاعتو كرابت هللا قح يف امهالكو .ملعلا

 "هورس نهتم وق هناع نفك الور وفألا

 لجو زع هللا ىلع هوزاجأو ءادبلاب هضفارلا لاق دوهيلا رثكأكو

 مأ هدنعو تيثيو ءاشي ام هللا اوحمي) :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم

 ءايفاخ ناك نأ دعب هل رهظي ام قفو لدبتي هللا ملع نأ يأ ؟©7(باتكلا

 نلذح كيبلا لا ةننأ ندع ولا اهنودنستالاوقاع هلك: ىلع لولا انك

 ءادبلا الول " : لاق ,هنع هللا يضر بلاط يبا نب ىلع مامالا نأ مهمعز

 لا بيرل فاك سام كوكل

 ,تايثالاو وحملاو ءنوكيس امو ناك ام ملعي ىلاعت هللا نأ قحلاو

 ةمثأ ةيقبو .ههجو هللا مرك ىلعو ءهناحبس هملعل نيقياطم ناعقي امنإ

 هي فطستمو دك ذلا للك انك ةينحل | ىننسل ناو: وقفا ييصتالا ثيفلا

 ءاج نمو «يفقثلا ةديبع يبأ نب راتخملا اهارتفا تاءارتفا يه امنإو
 "عاق ةعايشأ ره ذدكم 6 5

 ."وقدب' ةدام :ةغللا سيبأقم 0

 110 وشتللو عشانلا :نفاكتلا 12

 .98 :حاضيإلا /ةحفصلاو هسفن 3

 .39 :دعرلا ©

 .25/1] :ميركلا نآرقلا يف خسنلا

 :ةهفرسلا و مةتلا و ةييقتا 7
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 خسنلا مكح
 ةييفلا ركل ةتضفارتا ذكور ةووسلا دكا نت ىلا هو انخألا فيك

 خسنت مل ؛ليجنإلا ةعيرش نا ىلا ىراصنلا بهذو .ءاديلاب هوطبر و

 ةعيرش ىلع خسنلا اوركنا مث نمو ءاهتممت امنإو .ىسوم ةعيرش
 املا

 نلف رويدا انوه وملسلا فال ىلا هز :دباقذو انها ذان
 ملسم يبا لثم مهضعب ذشو .ءاعرش هعوقوو القع خسنلا زاوج

 هزاوجب اولاقق :نيرصاعملا نيثحابلا ضعبو ءيضاأملا يف لا

 .اعرش هعوقو اوركناو ذلقع

 : نيفقوملا نيذه لالخ نم اهلوانتن ةلأسملا هذهل احيضوتو

 : خسنلا مدعي نولئاقلا - 1
 زاوجب لوقي وهو اه 322 ت) يلزتعملا رحب نب دمحم ينامقصألا ملستم وبا -أ

 نآرقلا يف نوكي نا ركني كلذبو ءاعرش هعوقو عنمي هنكلو .,القع خسنلا

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتايال) ةميركلا ةيآلا هليلدو ."”ةخوسنم تايآ
 ."7(ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم

 دا كالا كابور قو فيو سقملا ناسوخلا تارا لفتو
 امن هدي للاي الوب تكلا نم اةلطييا اني :هعمدقتي عل ناوقلا نإ يأ ىدكف

 : لاق نم نيرخأتملا نم " هلوقي ساحنلا ينعي يذلا هنأ ودبيو

 ريغ عبتاو نايعلا رباكو .خوسنم الو خسان لجو زع هللا باتك يف سيل
 خساون /172 :يجرزحلا قحلا دبع نب ادمصلا دبع نب دمحال نابلصلا عطاقم :رظنأ 3

 .44/1 :ميركلا نآرقلا يف خسنلا /15 :نآرقلا

 .229/3 :ريبكلا ريسفتلا :يزارلا

 .42 :تلصف ©
 3 وكلا نيسشتلا "
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 ."'7نيتموملا ليبس

 مستي يناهفصالا ملسم وبأ هيلا بهذ ام ةقيقح نإف نكي امهمو

 ىفطصم روتكدلا لاق امك هنع لقنلا بارطضال بارطضالاب هتلمج يف

 م

 ام نيدمتعم خسنلا راكناب لوقلا اونبت : نيرصاعملا نيتحابلا ضعب - ب
 روتكدلا ,مهتم ركذنو .هنع نيعفادم يناهفصالا ملسم يبأ ىلا بنسست

 دمحأ روتكدلاو يربجلا دمحم لاعتملا دبع خيشلاو ءيهبلا دمحم

 .حاتفم دمحم روتكدلا اريخأو اقسلا يزاجح

 اخسان سيل نآرقلا يف هلباقمو ءيشلا " : يهبلا ر وتكدلا لوقي

 يهنلا ليبس يف ناتوطخ ىأ ؛هبرومأمو هنع يهنم امه لب اخوسنمو

 هيلا لصو يذلا يسفنلا قيهتلا يق ىوتسملا .بسح رمالا ليبس يف وأ

 1 ف ايسالا ىلا يلهاجلا نم هتيكرح يف عمتجملا

 هتايأ ميركلا نآرقلا نا " : اقسلا يزاجح دمحا روتكدلا لوقيو

 اهوأرقي نأ سانلا ىلع بجي ؛هتايآ نم ةيآ لكو ءاهيف خسن ال ةمكحم

 .""!اهب اولمعي نأو
 - هسفن ينعي - ثحابلا اذه نإ " : حاتقم دمحم روتكدلا لوقيو

 ىلا رظنيس امنإو ,ءظعاولا ةفيظو الو «ةيعادلا رود صمقتب نأ ديرب ال

 : ناديم يف تاربخ نم هل مكارت امب ادشرتسم ةيعوضوم يف لكشملا

 .3 :خوسنملاو خسانلا :نناكملا 7

 بسح ىلع خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا لوصأ رظنآو /50/1 :ميركلا نآرقلا يف خسنلا 2

 .(1971/ه1391) -4 .ط .رصمي فراعملا راد 347 :هللا

 راد (م1974 /ه1393 : 1ط)7 :عمتجملا ريوطت يف نآرقلا جهنم :يهبلا دمحم .د أ

 .نانبل -توريب- عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا

 راد م1978 /ه1398 :ةرهاقلا -] ط -6 :نآرقلا يف هسنال :اقسلا يزاجح دمحا .د

 .يبرعلا ركقلا
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00000006 

 .نارقلا يف يلاطبإلا خسنلا مدعب لوقلا ىنبتي نأ ىلإ كلت هتربخ هتده دقو

 يف ايدجم ناك اذا خسنلا نع عافدلا نأ ىلع " كلذك لوقيو

 هنع نيعفادملا ةديقع ىلع مويلا دوعي هنإف ءيسابعلاو يومالا رصعلا
 ,©"ررضلا غلاب

 دمحم لاعتملا دبع خيشلا عم ةريصق ةفقو ريخالا يف فقنو

 حو مدع نع رضاحلا رصعلا يف نيعفادملا زربأ دحا هرابتعاب يربجلا

 .ةماع ةيمالسالا ةعيرشلاو :ةصاخ ميركلا نآرقلا يف خسنلا

 امك ةيمالسالا ةعيرشلا يف خسنلا " : هامس اباتك خيشلا اذه فلا

 ,ةنسلا يف خسن الو نآرقلا يف خوسنم ال هنأ ىلع هيف صن (7)ةمهفأ

 .' ”'هعفوي نخآ نمت لرد مكح ىلغ' نآرقلا ىف ضن كاتف نيل هنأ

 رمع نع ىور اميف لاقف هاوعد ةحصل تارريم نع ثحبي بهذو

 رمغ ةغلابم ةباحصلا فرع دقو " : ةوالتلا خوسنم نم هنع هللا يضر

 0 مر وو هلاعفنا يف

 بيترت دكؤي ر وهشم ىأ رتاوتم ثيدح يا انيدل سيل هنإ " : لاقو

 ماد ام ,.خوسنملا دعب خسانلا لوزن طرش كلذب اضفار " تابآلا لوزن

 1 تانآلا نيت نيف انون ديقتو الا مق نموا" قوت وج وتقلل انف

 -توريب يبرعلا يفاقثلا زكرملا م 1987 :1ط -191 :صنلا ةيمانيد :حاتفم دمحا .د

 .برغملا -ءاضيبلا رادلا /نانبل

 202 سفن

س ةرهاقلا ةعماج نم ريتسجاملا هجر د لينل فلؤملا هعضو 0
 عيطو (م9 /مه8 ةن

 .ةرهاقلا -داهجلا راد ةعيطم -1ط) م1961 /ه1380 ةنس

2 

12 ١ 0) 

 .33 :هسفن 9
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 ةجرد غلبت مل اهنال لوزنلا بايسأب ةيآلا ريسفت يف ديقتتن ال اننا
 010 1 ب 8 00

 0. اهيلع نار ودلاو اهمازتلا بجي ىتح حيحصلا
 يئن موك دخلا دارا امكجشننلل »دورا "ةقئوي ىلا فيدل: مهدشو

 /ىاككلا نول دقق وهوا فلس يلهم ىلصت ةةميو نادت نأ [نانيقكا

 ,ةيعكلا لايقتساب نآرقلا لوزن لبق ءسدقملا تيب لابقتساب كلذل لثميو

 نفقا و اعمالنا وأ يياوسللا فيعمل ناويشتساو ف وقولت

 ١ ا

 هن نر اهلك يش رعتساو هسا ةننازر يللا ماننم باكلا "هو
 ملا لامملا ونكمل انها ا ودسفت عوجفار ١ كف

 .اعرشو القع .زئاج مم دنع وهو .ءاملعلا روعمج مهو خسنلاب نولئاقلا -213

 هنأ ىضق ام ىقبيس ىتم ىلاو «نوكي فيكو نوكي نأ لبق نوكيس

 ليق .ةهنع مهاهني امو هدايع هي رماي ام ملعي وهف .ءمث نمو ءنوكييس

 نم ءاش ام ىلا هنع مهلقني امو .هيلع مهرقي ام ملعيو ,كلذ عونقو

 ."9تيقوتلاب كلذ لك ملعيو .هتدابع
 يبا نب يكم مامالا هظحال ماه ظحلم ىلا ةراشالا ردجت انهو |

 355 هيك"

0 
 تنال“ 3
 ديفا ) ةهقو 7"

 :ميركلا نآرقلا يف خسنلاو ماكحألا تاسار د :هباتك يف ةزمح دمحم :هلوح هبتك ام رظنأ

 .ةبيتق راد-ىلوألا ةعيطلا 119-00

 .21/1 :ميركلا نآرقلا يف خسنلا /14 :نآرقلا خساوت /45 :حاضيإلا
04 
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 داسعلاو قدزرلل :عشتلا ستار ا اه لماما ناوتكاكللاا أ نكون
 ؛ةدحاو ةلمج هلزني ملو ,ءءيش دعب ائيش نآرقلا لزنأ .مهل حالصلاو

 ريغ هنآل ,.خوسنم الو خسان هيف نوكي نأ زجي مل .كلذك هلزنأ ول هنال

 ءيشلا كلذل ءاذك اولعفت الو اذك اولعفا : دحاو تقو يف لوقي نازئاج

000 

 ةيآ نم خسنن ام) : ىلاعت هللا لوق لثم هيلع لديف عرشلا يف امأ

 يم وأ اهنم ريخب تان اهسنن وأ

 ردقن ىأ ةيآ نم خسنن ام : ةيآلا ىنعم " : ةيطع نبا لوقي

 ريخ وه امب يتأن اناف ءبهذتو ةلمج عفترت ىتح اهاسنتف اهل كنايسن

 . 7 ةيفللا فا لاعوا مكل رخل
 "ناكل ما هنو كلوب نا ةوناعتهنلا عنز :رتلاق لكن كلك لع لو

 نآرقلا نم ءاشي ام هللا لدبي " : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 يف كلذ لكو تبثيو لدبي امو .هلدبي الق ءاشي ام تيبثيو : هخسنيف

 3 5 8 ب همس ل 40-2 0 ' 050( 0

 نباو ديز نب نمحرلا دبعو ةداتق نع اضيأ اذه لثم ىورو
: (6 

 .20 مهريغعو حيرحج

 106 زل

 مضي- (خسنن ام) رماع نبا أرقف (ةيآ نم خسنن ام) ةءارق يف اوفلتخا دقو 6 00

 أمك - ا حدقب 35 ال آرقو 0 ا

 00 / 168 :دهاجم نبال تاء ءارقلا يف ةعبسلا باتك :رظنأ) يملا عم قارا قولا

 /] : فشكلا :تاءارقلا هيجوت يف رظناو 6 :ينادلا ىرمع يبأل عبسلا تاءارقلا يف

77 8 

 320/1 :نيزعلا نانكلا'نوسقفت ىف ةيجتولا نوحملا < ينلدنألا ةئظع:قبا

 .39 :دعرلا 3

500 
 533 :حاضيإلا

06 .. 5 
 .ةحقصلاو ةسقن

(3 



 ناكم ةيآ انلدب اذاو) : ىلاعت هلوق اضيا خسنلا زاوج ىلع لديو
 0 ا ا امن هنا ولاق هن زنط امم نط لاو ذل

 .مكح لاوز زاوج يف رهاظ صن اذه " : بلاط يبا نب يكم لاق

 ,تايثاو عفر ىلع لمتشي ليدبتلا " : يزارلا رخفلا لاقو
 0 ا نوفا ناك فيكن يحتل نم[ ةنوذلفلا انه: عوق رالاو

 ال هو اهنا ينفق وفلل نوفل ىلارقالا فيج مظرلا ىلفتمتا يلع

 نبا هللا ةيهوأ ,مزح نبا هللا دبع يبا دنع دجن امم لقأ هاياضق ددع نا

 ندا “نام ئذلا نسألا مل اس ند يخل ا فراح

 اهييلع عدلا كانالاع عشنا ىف "يل د ىامسلا آرقلا يف يزوجلا

 اهنهلف نملا كارا نكن له قصوفلا لالا «قروعلا ينقوتب ىلع ميفلا

 لوفك ممسمصضت نتهفأ ع ل ا

 ءاهفسلا اوتوتالو) : اهخسن '”'(مهلاومأ ىماتيلا اوتآو) يدسلا

 ل

 صوصنتلاو راثآلا لكل برض خسنلا راكنا نإف .لباقملابو

 يف كيكشتو ءليج دعب اليج فلسلا نع انيلإ تلصو ىتلا تافنصملاو

 نأ عم .اهئاملع رابكو اهتمئا عامجا نع ذوذشو اهثارتو ةمالا هذه ملع

 ىلع هلمح اوينجحت .هخوسنمو نارقلا خسان يف مهنم نيفلؤملا رثكا

 اهيوري مهضعب ناك يتلا نيمدقتملا ليواقأب ملع ريغ نم لوقعملا

 5 يلا مواساب

 .101 رولا

 2010/9 كلا نييكفتلا "9

0 

 5 فانستلا 7

 2 :نآرقلا خساوت

 .109 :ساحنتلل خوسنملاو خسانلا :رظنأ

50) 

6) 
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 خسنلا ماسقأ

 نم هعوقوو هزاوج ىلع قافتا لحم وهو .نآرقلاب نآرقلا خسن - |

 7 يقفل ىاناقلا

 : ناعوت هتحتو ةنسلاب نآرقلا خسن - 2

 0 :.هزاوج مدع ل ءاملعلا روهمجو : ةيداحالا ةنسلاب نارقلا خسن -]

 زوجي الو ؛نظلا ديفت لب ملعلا بجوت ال داحآلا لقنب ةلوقنملا رابخالا

 ربحب .رتاوتلا خسن زاوجب لاق نم جتحا دقو «نونظملاب م ولعملا عفر

 تيب ةلبق نأب بيجأف .دحاو لوقب اورادتسا امل ءابق لهأ ةصقب داحآلا

 . ”اوهاولا نيحب اهكسف ناجف نارقلاب تيقن عل نيشقلا
 ,عاملعلا نيد ف التحا هزاوح 1 اذهو : ةرتاونملا ةيسنلاب نارقلا خست - دس

 نيبت امنا مهدنع ةنسلا نأل ءزوجي ال هنأ ىلع ىعقاشلاو ىروثلاف

 ةزجعم تسيل ةنسلاو .هل اخسان نوكي ال ءيشلل نيبملاو نآرقلا

 نم خسنن ام) : ىلاعت هلوقب اولدتساو ؛زجعملا زجعملا ريغ خسني الو نآرقلا فالخب

 الا ا ا ا ا

 الا نآرقلا خسن زوجي الف اذه ىلعو , ””(يسفن ءاقت نم هلدبأ نا يل نوكي ام لق)
 ا

 .25 :ناآرقلا خساوت 7/67 :عاضيإلا /5-6 :غوستلاو خساتلا :نياحنلا ''

 2 ا ركلا فيفا وفل

 106 رق“

 .101 :لحنلا 5

 0 :ستوبي .

6 

 .25-20 :نآرقلا خساون /69 :حاضيإلا/6 :خوسنملاو. خسانلا :ساحنلا



 ور وول اوال فررقلا تنقال واوعلا

 5 وول نع قلتم اموت ينال لكحل هنو ونار قمت جيق قل 2 0 5 3
1 0 5 10 

 د (24) 5 5 ا
 لوقي ''(نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا) ىلاعت هلوق خسن اذه نمو

 .!" ثراول ةيصو ال " : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ليعشللا لوين و رتشف ةلمكينما ظفات لوقا اذا نارقلا نأ يلع امهألا مقل ذقو
 . ” سلا لييبا نقي يزتكلا ن1 هل فمع كاك فيو كلنا هيفاومشللا

 نإ :لاق هزاجأ نمف ,كلذك فالخ هيف :نآزقلاب ةئسلا خسن - 3

 . هتعاطب رمالاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبن نيبملا ىه نارقلا

 . ” نياهتلا :نيهاتكتلو دا ينك

 نإف ) ىلاعت هلوق لثم .مهيهذم تبشت ةلثمأ ةدعب ءالؤه لدتسا دقو

 تبت ام خسن دقف  .(؟!(رافكلا ىلا نهوصجرت الف تاتموم نفومتملع
 هةسئدخلا جاغ نيكوستملا دهاع ناك ءعلسو هبله ةللا يلض سلا تأ قم

 ىلص يبنلا عنتما :ةيألا تلزن املف ,مهدنع نم ءاج نم مهيلا دري نأ

 :نارقلا خسأوت 26  08 0١كف ا 7

 7 :رشحلا 0

 "الا ا

 /ثراول ةيصوال باب :لاق ةمجرتلا يف 6 بابلا اياصولا باتك 4/4 :يراخيلا حيحص ''
 1037/2 :هننس نتف كوادا قداو/60 تايلا اياضولا تاتك 9035 72 :هتكس ىف ةحاط قنا: ةاوراو

 .امهريغو 6 بابلا اياصولا باتك
 1 ل ا ع 5 دات فكم 5 5 ' 3 9

 .6 :خوسنملاو خساتلا :ساحنلا

10 

0 
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 .”ويهولا ءاستلا نوب ثم ةلظطبز"ةيلعاللا أ

 نو اذهل افنإت ناك ىذلا «سدقتلا :تينلا ههنقلا تست نثنو
 .”(ةلوحلا دحستلا نطق كهجو لوقف) قلاعق هلوقي نازقلا )2( 1 0

 : ىلاعت هلوقب - ةنسلاب اضيا اتباث ناكو- "”'ءاروشاع مايص بوجو خسن لثمو
 .”!كلام بهذم وهو ءاهقفلا ةماع اذه ىلعو , 7(ةمصيلف رهشلا مكنم دهش نمف)

 حتفب - نيبملا خسني الف هيلعو ,7'(مهيلا لزن ام سانلل نيبتل) :ىلاعت
7 

 .'''نايبلا مدع بجوي هنال - اهرسكب - نيبملا - ءايلا

 ةذسشلا حبش عقو ثيحو ءابول ةيضاغ نازق اههسف# ةكشلاب نآزقلا خنت

 و لا قا مل لاا هانم نيس ف نكلاك

 خسن ءانثتساب .هزاوج ىف فالخال اذهو : ةنسلاب ةنسلا خسن - 4

 "0 لك ف داع و ييطكلا وق ا دل ةيراطلالا هن نت رنا اقفل

 نآرقلا خسن هلثمو .ءاملعلا رثكأ هعنم دقو .عامجالاب نآرقلا خسن - 5

 3 ادعت وتلا كف و ع فنملا وةكئا ع ويش و يركدتلاب

 65 :حاضيإللا 6 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا 00

 144 :ةرقبلا 0

 نضل ةقفاع نع 21 يلاذلا عوضا كانك قل 232 خلا كيسا"

 1 1 مل“

 67 :حاضيإلا 0

 .84 :لجحنلا 7

 07 تايعنألا 7106 8و شقلاوب ةباتلا ىناوتلا ""

 60/3 نافتالا""

 /ه1400 :7 ط .237 :ناطقلا عانمل نآرقلا مولع يف ثحابم :رظنأو /70 :حاضيإلا '"'

 .توريب -ةلاسرلا ةسسؤم مأ950)
100 
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 خسنلا عاونأ

 : عاونأ ةثالث ىلع نآرقلا نم خوسنملا

 : نامسق هنحت لخدن عونلا اذهو .اعم همكحو هطش خ سلام - |

 لاق امك اذهو ءر ودصلا نم هظفح لازو . همكحو همسر هللا عقرام - أ

 دكا نارصقلا و ناكالا و اومشاو مكاو اه رتوينلالق نم نير
 .!!رابخالاب

 هل اوثمو نودصلا نم هظفح عفري ملو .همكحو همسر هللا عفرام - ب

 ناك 2 هلاو اتسمللا سكر ةقفاع نك هور وب اسم امال رواسب

 تانج نيفكم و نبال ةمرحس ناعوت امض عسل" اعف
 نم أرقي امم نهو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتف :نمرحي
 ا

 ولو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب ةوالتلا ءاقبب مهوب اذهو

 زوجي ال نيذلا ةعامجلا اهلقن يتلا فحاصملا يف انيلا لقنل كلذك ناك

 , 3 ملال ا3 امك: طاقلا] ههدلع

 " ارعلا نا دقي وج ىلقأو 7 دقق اعقل رقي ووسملا) قا واكو
 نا هلل كيف نيكو( ةفاقرلا نووك ا وبخإو1* ناعتملوف

 الا نر اف يسير ةفاوتمللا | يلوقي وعلا
 ا الالا وول نو هك اه دف اخ رك اق 710 . هم 0 . 1 53-5

 .(ض) ةشئاع نع 8 :ج :عاضرلا باتك (167/4) :ملسم حيحص ا

 1 1 + خوشتملاو خسانلا :شاحتلا "*

 0 يا رفا قنا وك طا

 ا

 163/3 نافتإلا
 .60 :حاضيإلا ا[
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 ةخيشلاو خيشلا " : مجرلا ةيآوحن كلذو .همكح نود هطخ خسنام-
 و01 ا وو هر وشلل قوبل كندمملا اهم اقع فرو

 لاقي نأ الول' :لاق هنع هللا يضر باطخلا ني رمع نأ كلذ ىف ىور

 1 ا كل هللا ناك 0

0 

 يذلا نارفلا هكح هيكح نسل هنا الا ميقينه ةمدكلا تاكتشلا * لاكن

 نحل ذك ارد كيك ةنيراستألا لوك ند ؤةجياف ةنييرنفكل و فقالا ملكي

 ومعاه راقي ونا ةوكأ ىفا ذلولاو ةلاق هكأ اذه نلمجلدلولا وب هقزقلا

 :ةندرول نارقلا يف

 لزنت ال هنأ ىريو :,مكحلا نود ةوالتلا خوسنم دري اذه ىلع وهو

 تشن الون ناوتقلا' يف :ىلخت الاف خت مك ميركل ناوبقلا ىف نولتاو"ةبآلا

 ."”!اتباث اهمكح نوكيو طخلا يف

 5 ليلا
 .22 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نيا

0 
 .8 :خوسنملاو خسادلا :ساحنلا

 لكل 011 ميرزكلا نآرقلا يف خسنلا :رظنأ
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 ه«خوسنمو نارفلا حسان ىف فيل'اتلا

 نارقلا ةيناف رفاعا و وصقل ل اطعت ىدو مدع عد هانا نقلا
 يف لبق نم اهلاق امك انه يطويسلا اهلاق يتلا ةرايعلا كلت هخوسنمو

 0 الا اا فيلا هوو 3 :ىهو نآرقلا بيرغ

 ةلاحالا ىلع راصتقالا ىه ,كانه ناك امك انه فدهلاف .مث نمو

 تافقلؤم نم ددع ربكا ءاصحاب انلبق تمتهإ يتلا تافلؤملا ضعي ىلع

 .ركذلاب اهنم صخاو .؛هخوسنمو نآرقلا خسان

 .ديز ىفطصم ر وتكدلل ” ميركلا نآرقلا يف خسنلا”- |

 حلاص متاح ر وتكدلل ” ةداتقل حوستملاو خسانلا قيقحت ةماقم” 1-2

 .نماضلا

 دبع ر وتكدلل ” يبرعلا نبا ركب يبال خوسنملاو خسانلا قيقحت ةمدقم”-
 .يرغدملا يولعلا ريبكلا

 يف تءاج .خوسنملاو خسانلا تافلؤم نأ ىلا ةراشإلا ر دجحتو

 ضعي دنع هيلا فاضي نا الأ .هوحت وأ هسفن مسالا اذه لمحت اهيلغأ

 نقل للا

 انهبوأ "يفلان" زيمر "وأن" هاتفيا 11 عقلا

 ثدح امك .هكوسنمو ثيدحلا سان بتكي انايحأ هيتشت دقو .كلذ هباش

 : تانك دع نيح لا نوجا ف -لاثملا :لكيشس يلع

 نارعلا سات ينك لمح نه عووسلا نبذل 7 عويس: لفانو ايفل

 .هحوسنمو

 «حوستشمو نارقلا خسات تافلؤم زكا ىلا "اهنا ةراشالان وجت انك
 59/3 ناقل"
 ..ميهاربأ لضفلا وبأ دمحم قيقحت 28/2 :ناهربلا '*'

 هفقلا يف خوسرلا لفهأ رايبخا " :مسأب ناعنك دمحمو شيواشلا ريهز :قيقحتي عبل
 يل

 .يمالسإلا بتكملا- م1984 /ه404]1 توريب :|ط ثيدحلا نم خوسنملا رادقمب ثيدحلاو

402 



 ,.ةدحاو هقيرط ةداملا بيترت ىف تعيبتا - ثحبلا اذه هيلع فقو اميف -

 عم .فيرشلا فحصلملا قفو ميركلا نآرقلا ر وس بيترت ةرياسم ىه

 تايآو خسنلا تايأآ نيب هقيرفتب اذه يف يبرعلا نبا باتك زيمت
 .نصيهتلا

 لكشلا تيح نم ريبك فالتخا اهنيب نكي مل بتكلا هذه نا ودبيو
 نيسان ومالا

 اذه يف نوفلؤملاو .همدع وا هيورت اميف دنسلا دامتعا - : الوأ

 : ةنالث فانصأ

 .نآرقلا خساون ىف ىزوجلا نباو ساحنلاك هنسلا همتعا فنص -أ

 نيعياتو ةياحص نم ءاملعلا لاوقأ در وأ هنكلو .هنسلا دمتعي مل فنص - ب

 يكم كلسملا اذه كلس نممو :هبحاص ىلا لوق لك بسنو .مهريغو
 .حابصلا سفن يف يجر زخلاو حاضيالا يف بلاط يبأ نب

 ةيضق لك يق ليق ام .بلاغلا يف در وي ملو .هنسلا ةمثعي مل فنص -ج

 مزح ني هللا دبع يبأ دنع هدجن عينصلا اذه لثمو .خسنلا اياضق نم

 لاول ذه نلف عيت قوبل" 'يزرابلا نباو

 تاّئف اذه يف نوفلؤملاو ,خسنلا اياضق نم هدر وت ام ددع : ايناث

 ا

 هدجت ام اذهو اهلك اهيف خسنلا رقتو خسنلا اياضق نم ددع ربكا دروت ةنف -|

 ...مهريغو '”!ةميزخ نباو يزرابلا نباو مزح نبا هللا دبع يبا دنع

 نكلو ءاهلك اهخسنب لوقتل ال .خسنلا اياضقق نم ددع زكا دروت ثق -ب

 هخسن حصي مل ام درتو .هخسن اهدنع حص ام اهنم ليقتف .اهشقانتل

 كلانض تاهو كلا ىشفك 201738 كل ىووابلا نيا هكونيقماو ةيؤعلا حارقلا بلت"

 .توريب- ةلاسرلا ةسسؤم م1985 /ه1 405 :3ذط .نماضلا
0 
 .ساحتلل خوسنملاو خسانلا :باتك رخآب اقحلم عبط



 يزوجلا نباو يجر زخلاو يبرعلا نباو يكمو ساحنلا ءالّؤه نمو

 .مهريغو

 نيرخأتملا نم ةكفلا هذه نمو .ةتكسن اهدنع حص مالا دروتال هلقم ةل -ج

 .'''يطويسلا نيدلا لالج
 اهضحدتل نكلو ءاهخسني لوقتل ال .خسنلا اياضق نم اريبك !اددع دروت ةلف  -د

 لاعتملا ديع خيشلا رضاحلا رصعلا يف ءالؤه زربأ نمو ءاهعيمج
1 

 .65-68 /3 :ناقتإلا رظنأ ''
"0 
 .ةسنلا متم يف هتع ثيدحلا مدقت

1 
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 هخوسنمو نآرقلا خسان تافنصم
 يمالسالا برغلا يف

 خسان بتك ءامسا ىلي اميقو .تافلّؤم نم ملعلا أذهل ءاملعلا هدرفأ امم

 :لاخملا ذهب وق هدرا | يي انينلا يفض لدم سورة ملا لويضولا

 ىكلاملا هيقفلا ىسلدنالا بيبح نب كلملا دبعل ''”حخوسنملاو خسانلا ” -1

 .(ه230 ت)

 (ه 320 ت)

 يسلدنالا يبطرقلا غبصأ نب مساقل 77” خوتسنملاو خسانلا” -3

 (340 ت)

 ينركلا يطولبلا يزفتلا ديعس نير ذنملا 77ج سنملاو خسانلا ” - 4

 .(ه355 ت) مكحلا ىبا

 2,128 /4 :ضايع يضاقلل كرادملا بيترت/ 148 /2 :ىضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات 0

 .350/1 :نيرسفملا تاقبط /155 : جاييدلا

 /237/16 ءابدألا مجعم /433 :يبضلل سمتلملا ةيغب /311 :يديمحلل سبتقملا ةونج أ

 ةيغب /458 /4 :رجح نبال نازيملا تان /67/3 :يبهذلل ظافحلا ةركذت /223 :جابيدلا

 .169/3 بيطلا حفن /32/2 :نيرسفملا تاقبط /251/2 :ةاعولا

 ةييسشلا لطفا عشان 069 هكر عفت ودها :يضكلا راو وطخم كسل نم وبا"

 ريونت شماه ىلعو «نيلالجلا شماه ىلع ارارم عبط دقو (349/1 :ميركلا نآرقلا يف

 .يدايزوريفلل سايع نبال سابقملا

 .ير ادتبلا ناميلس رافغلا دبع روتكدلا قيقحتب اريخأ عبطو

 :نيرسفملا تاقبط / 325 /3 :ةاورلا هانا /295 :يديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (”

 .90/1 :ةيكزلا رونلا ةرجش /295/2 :ضايرلا راهزأ / 22/2 :بيطلا حفن 2

20) 
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 ناسح نب غيصأ ني دهاجم نسحلا يبال (17”ذوسنملاو خساتلا ” -5

 (ه 382 ن)

 نب دمحم نب نمحرلا ديع فرطملا يبال 277” جوسنملاو خسانلا ”-6

 بلاط يبا نب يكم دمحم يبال '77”هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيالا - 7

 .اضيأ بلاط يبا نب يكل ”اهخوسنمو نآرقلا خسان يف زاجيإلا - 8
 نب ديعس نيب دمحأ نب يلع دمحم يبال (01”خوسنملاو حسانلا ”-9

 ٠ .(ه 456 ت) يسلدنألا يرهاظلا مزح

 ىسلدتالا ىجابلا فلخ ني ناميلسل 97” جوسنملاو خسانلا ” - 0

 نب فلخ نب دمحا سابعلا ىبأل '7”ةخوسنمو نآزقلا خسان ”- 1
3 

 1512 :نيلدنالا كنلف قرات"

 /87 :يهابنلل سلدنألا ةاضق خيرات /150 :جابيدلا /311/1 :لاوكشب نبال ةجلصلا ب

 .286/1 :نيرسفملا تاقبط /414 :يطويسلل ظاقحلا تاقبط

 نايعألا تايفو /315 /3 :ةاورلا هابنا /169 /9 :ءايدألا مجعم /51 :ريخ نبا ةسرهف '

 ةكلمملاب نسح تاحرف دمحا قيقحتب عبط /159/1ق /5 س :ةلمكتلاو ليذلا 5

 .ةنووشسلا ةنيرعلا

 : .276 /5 :نايعألا تايفو /169 /9 :ءابدألا مجعم أ

 عويبطم هنإ :لاق نيح ينونكلا مالسلا دبع ذاتسألا مهو دقو ,615/2 :نونكملا عاضِيإ ©

 01-06 :برغملا يف ةينآرقلا ةسيردملا رظنأ)

 .204/1 :نيرسفملا تاقبط /122 جابيدلا / 249/11 :ءابدألا مجعم

 .40/1 :نيرسفملا تاقبط /52/1 :ةياهنلا ةياغ /109/1 ق/1س :ةلمكتلاو ليذلا

3) 

6) 

(0) 



 ىبرعلا نبا هللا ديع َنِب دمحم ركب ىبال 17" خوسنملاو خسانلا ” -2
 ش .(ه3 تز ىرفاعملا

 ين .ةحوسنمو هخسأانو نآرقلا 0006-20-5 حاصلا سفن ” - 13

 : ملعلا اذه ىف هدعب فلاو

 ٠ ش ش ا

 .(ه 611 ةنس ىلاوح ىفوت) راصحلا نياب فورعملا ىسافلا ىليبشالا ىجر زخلا

 شاوسشلا نب دمحا نب دمحم هللا دبع يبال 277”خوسنملاو خساقلا ” -5
 .( ه 619 ت)

 نب يلع نب رهاط نسحلا يبال 677” حوسنملاو خسانلا يف زيجولا ” - 6
: : 2 . 6( 

 نم ركذ ىنونكلا دمحا مالسلا دبع ذاتسالا نا ىلا ءريخالا ىف ةراشالا ردجتو

 12 دوال

 165/2 :نيرسفملا تاقبط / 59/3 :ناقتالا /28/2 :ناهربلا /51 :ريخ نبا ةسرهف

 .94/3 :ضايرلا راهزأ /35/2 :بيطلا حفن

 ةلختما ىف الطقم هتح ظيوشلا' ايو :باتكلا اذه وه *
 /رغصألاو طسوألاو ربكألا : عاضوأ ةثالث هنا هيفو ,210/1ق /8 س :ةلمكتلاو يتلا
 .40/1 :نيرسفملا تاقبط /19/1 :ناقتإلا /470/42 :سابتقالا ةوذج

2), 

00 

) 

 .154 :ينيعرلا جمانرب 0

 دلو لنار 3021: فر فمك ونجم قيتفت كووكس ةفازح يف ةحنع هتك دحوت
 .(ينونملا دمحم ذاتسألل 204 :توركمتب ةيرصانلا بتكلا تاطوطخم

 .هتافو ركذي ملو 155 /2ق3 /4 :س ةلمكتلاو ليذلا يف هتمجرت ل
 .158/1 :برغللا يف ةينآرقلا ةسردملا 0
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 نب دمحم ناو (ه 338 ت ساحنلا رفعج يبال وه ؛خوسنملاو خسانلا يف روكذملا

 .”ناتك نموغلا عضرمز ف كلو وكذ ةاقيفلا نإ فلتر" فيل ور عوف

 : لوألا لصفلا
 دمصلادبع نب دمحأ رفعج وبا)

 (ىجرزخلا قحلا دبع نبا

 يجرزخلا ةمجرت عجارمو رداصم يدي نيب
 رداصم ةدع .اهتاتش ملو :ةمجرتلا هذه طويخ جسن يف تدمتعا

 : نيعون ىلا اهميسقت نكمي عجارمو

 " نايلصلا عماقم * : اباتك اهلثميو ,ةرشابم ني ا ني : لوالا

 نير دصملا نيذه ةميق نمكتو .هسفن يجر زخلل " حابصلا سفن "و

 ,.هتفاقثو امهفلؤم ةايح نع ءتامولعم نم امهيف ثحابلا هيلع رثعي اميف

 يتآت تامولعم يهو ءعجارملاو ر داصملا نم امهريغ يف دجوي ال دق امم

 .امهقلؤم مالك لالخ نم فشتست ىأ :نيباتكلا ايانث يف اضرع

 .ه 542و 540 نيب ام هبايبش علطم يف يجرزخلا هفلأ لوألاف

 نم كلذب طاحأ امو ةلطيلطب هرسأ ةلحرم نع ةقيشو ىنغأ ناكف

 0 ا د يا ف رع تاك احب
 يف لمحي ءاجف 580. و 563 نيب ام هتلوهك علطم يف هفلآ يناثلاو

 رفاق ةلطيو ءاهكإ" لا خالل نق دك ةدخل كح اق موب طا فحل

 2/2 :سلدتألا اقل يراك

 .124/1 :برقملا يف ةينآرقلا ةسردملا 7
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 يتلا تاملكلا لالخ نم كلذ رهظي ءالاح نسحأ ىرخأ ةيادبو ةلؤم

 ..: نموملا دبع نب فسوي بوقعي يبأ يدحوملا ةفيلخلا قح يف اهلاق

 ىواو «نيدلا موسرر ءايحا يف هايأ ليقتو ءنيقتملا ملع عفر نم مساي

 ةفيلخلا انالومو انديس .نيعمو رارق تاذ ةوير ىلا هلدع نم (مولظملا)

 ءمهنع هللا يضر نينموملا ريمأ نب بوقعي ىبأ نينموملا ريمأ مامالا

 11و عقب لع نيكو ماو هانع رو 1 ققو قدم هللا "انس
 : نيمسق ىلا مسقنتو ءةرشايم ر داصم : يناثلا

 ١- اهنحت جردنيو ةيساسأ رداصم :
 ركب يبأ نب هللا ديع نب دمحم هللا دبع ىبال ” ةلصلا باتكل ةملكتلا“ - ]1

 باتكلا اذه يفو .(ه 658 ت)رابالا نياب فوؤرعملا دس :ىءاقتللا

 نجي ركنا ةرتقانو هولا لأ نعي

 رصعي دهعلا بيرق ناك رابآلا نبا نوكب :ةمجرتلا هذه زاتمتو

 ١ هنع هوثدحو مهل ذملتو .هذيم الت ضعب كردأ دقف ! مجرتملا

000 
 ذخأ هنأ ىدبيو هللا طوح نيا ناميلس وباو يقب نبا مساقلا وبا

 لكل نأو اصوصخ .هتايحو يجر زخلا رفعج يبأ رابخأ ضعب امهنع

 يوي ةدييق اهون دامو

 هللا تنحسنع نو تنمو دكمت ” ةلصتلاو لصوملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا 1-2

 ةمجرت ىفوأ ىلع رشعن باتكلا اذه يفو .(ه703 ت)يشكارلا

 : اهمهأ تارابتعا ةدع ىلا كلذ عجريو لا

 .بتكي اميف نيريبك تبثتو هقدو ؛عساو عالطا نم كلملا دبع نبا هب فرع ام -

 .وأ ةقر ولا :حابصلا سفن '''

 .223 :ةمجرت -85/1 7

 : فيلا ومان نيو الا

 .يتايس اميف فلؤملا ذيمالت يف امهيتمجرت رظنأ- (”
 205 ب ةنيرت 339-24 و1 نبع
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 ند همست ن ؤتكذلا لاق امك هذي تق تكا ىعلا لوخضألا ةؤفو.

 .""”ةفيرش
 مهأب ملي نأ ءيجر زخلا مجرتي وهؤ .كلملا دبع نبا لواح دقل

 هذه تزيمت مث نمو .هتيصخش حمالم ضعب زربي نأو :هتايح بناوج
 .اهريع: نف هدهك ال امه اهتاناكوا ةرتكو :ءاهكدام ةرفوب ةمعتزتلا

 دبع نبال ةلصمكتلاو ليذلاو رابآلا نيال ةلمكتلا دعب : تعرف رداصم -ب
 ا د نيا ديلكو دخن 1 ءامردتم هلاك لاذ نعب اوداح وظل نه دلل
 يمجرتم ىلع ةيلاغلا ةفسلا ينككلا زود اههدنحلا نع لقذلا ناك نقلا لف

 نوسيرادلاو نوكحابلا عسوت مث يي نيس يجر زخلا
 تافلؤملا هذه تريتعا مث نمو ءاعم امهيلا عوجرلا يف نورصامعملا

 نورك يريم علا ةيناولا نم اني هوت كانو يسر داعم

 ةدع يف مجرتملا روضح لجسي امم ءاهب مزتلت يتلا اهتاعوضومو
 اها عروق ارم

 يتلاو يجر زخلا ةمجرت عجارمو رداصم ةيقبب ةمئاق هذهف دعيو

 بسح - ايخير ات اييترت ةبترم يهو .ةيعرفلا ر اصملا تحت ىوضنت
 .ناكمالا

 .(ه764 ت) ىيدفصلا كبيا ليلخ نيدلا حالصل 3 تيينوناب ىفاولا - ِ

 039931 قرمعيلا نؤكرفا نيرا 5
 .8 :هراثآو هتايح ةريمع نب دمحأ فرطملا وبأ :ةفيرش نب دمحم .د

 بهذملا نايعا ةفرعم يف بهذملا حابيدلا -

1 

 فيرعتو جاتحملا ةيافكو ؛جاهتبالا لينو ءسابتقالا ةودج :يف يجرزخلا ةمجرت نراق-''
 تاقبطو جابيدلا :ىيف ةمجرتلا ةيناث ةهج نم نراقو .ةلمكتلا يف امب فلسلا لاجرب فلخلا
 ْ .ةلمكتلاو ليذلا يف ام: سافخألا ةولسو ةنكلاتا

 .300 :ةمحرت 067 03

.51[-5 
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 0 ا ا هةنيدم مالعالا نم لح نم ركذ يش سايتقالا ةودج- 2 3

 (هه21028:) ىشانكلا يماقلا

 (تف 32 ت) ىتكينتلا ايأب دمحال 20يناير ءامتنالا ليت 4

0 3 
 .اضبأ يتكينتلل ١ 7“ خابيدلا يف سيل نم ةفرعمب جاتحملا ةيافك - 5

 رشع يداحلا نرقلا لاجر نم لوهجم فلؤمل '*7"ةيعابا تاقبط - 6

 .ىرجهلا

 رفعج نب دمحمل ا ءاحلصلاو ءاملعلا نم ربق) نمب سابكالا ةثداحمو سافنالا ةولس - 7

 .(ه1345 ت) ىبرغملا ىسافلا ىناتكلا

 .ىرئازجلا ىواتفحلا دمحمل : ؟91قلسلا اجرب فلنا قيقا 8

 .ىسنوتلا فولخم دمحمل 77 ةيكلاما تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش " - 9

 ىلكر لا :نودلا نيكل مماوت ممعم "ييوح (8 5

 هلاك ايفر نفل <77 ويقف عت

 ىنونملا دمحم داتسالل لاقم نمض) ةيبرغملا ”يبلعلا ثحتبلا : ةلجم”- 12

 ."ثيدحلاو طيسولا برغملا يف تانايدلا لوصأ ةشقانم ' :9!2تناونعي

]5 

 مقر قئاثولا مسق طابرلاب ةماعلا ةتازخلاب طوطخم ': 423 ةمجرتلا (ظ47) ةقرولا (*'
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 0 لا
5 66/2 

 477 ةفحرخ 156/1"

146/1. 
7 4/1 

 .(م1968) 23-24 /13ددعلا/5 ةنسلا-''
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 .يزاتلا يداهلا ديع روتكدلل 00000000 13

 ديعنب زيزعلا دبع ذاتسالل (21]«ةيراشتلاو ةيرشللا مالعالل ةتيبرغملا ةعوسوملا”- 14

 .هللا

 .يفرشلا ديجملا دبع ناتسالل 1“ نابصلا عماقم”:قيفحت ةمدقب- 5

 يجنم روتكدلل تالاقم ةلسلس نمض) ةيسنوتلا 47“ لمعلا“ ةديرج- 6

 يجر زخلا قحلا دبع نيا ' عماقم " ىلع شماوه ' .ناونعب يبعكلا
 (سلدنالا ةيبيلص ئلع درلا يف

 .ينونكلا مالسلا ديع نأتسالل 21 يزخملا يف ةيئازقلا ةسفملا "- 17

 دوعقتم ةفتاشولا نيه ناتو 18 وع
 هللا ديعتي زيزعلا دبع داتسالل 10 قالا تركملا ىف ةنينخلاو نآرقلا ةملعم: - 19

 روتكدلل '؟/يبرعلا نبا ركب يبال خوسنملاو خسانلا :قيقت ةمقم- 0

 .يرغدملا يولعلا ريبكلا دبع

 اة جسفتلا# نينا يكرر وماطمتلا مزه نا ظفكالاو

 ىرجيلا ةماثلا نرقلا ىف ئدقبحلا ءاضتشساب#يزعملا عساولا عوهقللاب
 :سحاكلا سلا ىف ةلافك نخر نمعور لك رولا قولا اوديو

 4 ا

 8ع
 .(تاقلح عبس) 1975/8/18 ىلإ 1975/8/12 :ىارعا-'

 10 يي ا

 11019 ةةيرت 57
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 .24 :ةمجرت 140-19
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 فلاملا رصع

 لوحت ةلحرم ءيجر ْرخلا قحلا دبع نبا دمصلا دبع نب دمحأ شاع

 ,ةيطبارملا ةلودلا رخاوآ كلذو .هلك يمالسالا برغلا خيرات يف ةماه

 ءاهي رثآتو ثادحالا هذه شاع دق هنأ اميو ,ةيدحوملا ةلودلا لئاوأو

 هذه ميدقت بسانملا نم ناك ءديعب وأ بيرق نم اهعنص يف مهاس اميرو

 ردقلاب :ةيفاقثلاو ةيسايسلا هرصع يحاون ضعب نع ةزجوملا ةرظنلا

 .ليصافتلا يف لوخدلا نود ؛ةمجرتلا هذه ينغي يذلا

 : ةيسايسلا ةايحلا -أ

 ةيادب (ه 519) ةنس يجر زخلا رفعج ىبأ داليم خيرات قفار

 ةكرح ةيادسب ديعت كلذو ؟'"اهيف'للخلا روهظو ةيطبازلا ةلودلا -فعنُم

 ةنس بجعملا بحاص بسح تقلطنا يتلا ترموت نبا يدهملا

ْ[ 5 517( 

 يف اهتياهن وحن الا ريست نيطبارملا ةلود نكت مل خيراتلا كلذ نمو

 ديدج دهع ةيأدب نع ئبنتو ءىوقتو دتشت نيدحوملا ةكرح تناك نيح

 .ريبك نأش هينبو يموكلا يلع نب نموملا دبعل هيف نوكيس

 : اوحرخأف . نيطبارملا ةلود هنم يناعت امي سلدنالا لهأ سحأو

 تداكو ءهدلب طبضيب مهنم لك دبتساو ةالولا نم مهدنع ناك نم

 دح ىلع * ةيمأ ينب ةلود عاطقنا دعب ىلوالا اهتريس ىلا دوعت سلدنالا

 ش 0 يفك رت جرا ني روع
 هه

 نحب محلا 'هروذ كئاكو :سلوفالا يف ةقفلا فانت كادقتكا | ةكفتو

 .100/2 :عرز يبأ نبال ساطرقلا- '''

 .5 نجعل

 304 يفلح
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 نت دل دكا نوار رخكأ لا ودعلا تدتس دار ال ناو ردت“ وم
 80ش اة انيورغ نيغ ياعيال ةهاظأ قاف قع

 ىلا هر ايلا قود ةلفولا ذه نع :فيدسصلا ئفسني الهنا نيودخ
 ةمينلا نلف وفعلا ©"يناك نو سس «يططيارلا قانا تالواكعم
 ماق دقف (©2ىراصنلا عامطأ ةعفادمو ءيطبارملا دوجولا ىلع ةظفاحملاو
 ىلع ظافحلا ىف نيطبارملا لمأ ادغو ناودالا مظعأي ةرتفلا هذه يف

 ةك تلظو عيا هيلا نصنلا كرب انذايه ليضفلاا 0 نإ يحب ويتاوو

 .””هنم حفصلا بلطو يلع نب نموملا دبع ةعيابم
 يف :همايأ رخآ يف ركف دق ناك ,ةيناغ نبا نأ نم مغرلا ىلعو

 يف ةفوسمو هنوتمل نايعأ ريشتسيل : نيطبارملل ةماهلا عالقلا نم ىقيت

 (ه546) ةنس اليتق يفوت ءسلدنألا برغب نيديرملا ةروث ميعز يسق نب دمحأ ىه- !''
 .248-252 مالعالا لامعأ /287 /7 تايفولاب يفاولا /309 بجعملا)

 .308 : بجعملا 2

 لإ كين قاع ناو ينفى ا زدجملا فام: 3و: لش نإ ين ءاروك هوبا ويمالا وه("
 .هللا همحر نيفشات نب فسوب نيملسملا ريمأ ةبارق نمةيئوتمل ةأرما يهو همأ

 هدحو دع بكر اذا ءامزاح امهش الطب .ثيدحلل ةياورلا عستم هقفلاي املاع ءاحلاص الجر ناك

 نم ًاريثك هيدي ىلع هللا حلصأ دقو :مئاظعلل هدعي فسوي نب يلع ناكو ءسراف ةئامسمخب
 .هراكملا نم اريثك ةرم ام ريغ نيملسملا نع هي عقدو سلدنألا دالب

 ةنس ةطانرغب تام نأ ىلإ ,.ايلاو اهب لزي ملف .ةبطرق يلوو ءاهنع لزع مث .ةيسنلب يلو
 ه3

 ءاصقتسالا /391 /6 نودلخ نبال :ربعلا باتك /344/4 :ةطاحإلا /385-386:بجعملا)

 .118/2 :يرصاتلل

 يف كلذ ضعي نع ثيدحلا يتايسو /343-347 / 1 :رابألا نبال ءاريسلا ةلحلا رظنأ- نك
 .يجر زخلا رسأ

 .143-144 /2 ساطرقلا- 9



 فشتسي .هيأر ريغ ام ناعرس رهظي اميف هنأ الا ''7نيدحوملا ةعيب نأش

 دقو «توملا شارف ىلع ىهو نيطيارملا اهب ىصوأ يتلا هتيصو نم كلذ

 ها وسل نذل 1 و يلف ارت هوك نيت ايس عسا ان: هلق قا يلعن عل

 جرخت مل ةضبقلا نيطبارملا رشعم اي متمشج اذاف ءاهتضبق ةطانرغ
 اك ا وو جلا

 دج ةلحرم نيدحوملا خيراتل ةبسنلاب ناك يذلا خيراتلا اذه دعبو

 سوم ىلا كيك نو يالتملا دكا طعما وير رمل يل كيفاش قش
 فمان اف ارخلا دخت

 ان 517 ولا وفل وت اهب زودت هيدا ىلا قمت ر اهلل يفكتاو

 "يا 1 نو و0 هسا ةقااربلا اوضقتا 'هيتاو "راع ذا «ةرسا فدك تقاتكاو

 . املا يكاكس لذا فدك | قي 351 نم

 (ه 557) يق العف ناك امنإ ةطانرغل مساحلا حتفلا نأ ودبيو

 يف رقتساو :بوقعي يبأ دعس " : ىلا يراذع نبا لاق امك بستناو

 .رمالا هلين يف اييس كلذ ناكو «نيدحوملا خايشا دنعو كلذ نم سوفنلا
 (609 ةيذعلا

 تقف نمل دخالاو ةماولا نلطنارلا ع الق خت تطقتم ةطانرف تكقمو

 رمأب :؛ةبطرق نامثعو فسوي نكسو .ةيدحوملا ةطلسلا ىلع درمتلا ةدح

 /6 :ربعلا باتك /347 /] :ةطاحإلا / (42 :نيدحوملا مسق) يراذع نبال :برغملا نايبلا- (0)

 .118/2 ءاصقتسالا /391

 .97/1 :ةطاحإلا- '”'

 1501482-151 هيتاطرقلا )45 :ةيدحيإللا مست بزعل ناييلاعا"
 .(155/2 :ساطرقلا /30/9 :ريثألا نيال لماكلا- !"
 203 2 ءالطقلا ياش نبال فانا لا د17

 0/7 هنيدتكولا مست فرخلا ناسلا- "
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 ةيمأ ينب لعفك .أاهب رارقتس الا نوكي نأ دارأ يذلا نموملا دبع امهيبأ نم

0007 

 ىلع مالسلل ةبطرق لهأ جورخ ةالصلا بحاص نبأ فصيو

 نينامثو نينثا ةبطرق لهأ ددع ناك "' : لوقيف نييدحوملا نيريمالا

 نقلا: نم يقدم لك ناك هموت تاللبلا نع ةفتنفلا وتم هوكالخلا هالعز

 رمتساو ءسؤيلا مهر وصو .مهتاتيه ىلع رهظ دقو ءداجنلاو اهروغب

 .ارامطأ بايثشلا نم اوسبل دق ءسوردلا ةنتفلا نم مهيلعو مهتدلب ىلع
 يف مهديزي نآ هللا ىلا اوعدو ءاقللا كلذب مهلاح ىلع اورشبتساو
 ةكقلا هذه نسؤم نم انيلهلاو ةلكطوق تكاد حقلق كار انسعا مهر انتتكفا
 نم كلذ دعب مهايحأ نم ناحبسف ' ...' دحأ هقذي مل ام ةيسلدنآلا

 .(20" ههتايح ىلا يمامالا لدعلاو رصنلاب مهداعأو :مهتامم

 يلوف يلع نب نموملا دبع ةفيلخلا يفوت (ه 558) ةنس يفو

 هريزوو هوخأ اهدفن هيبأ نم ةيصوب فسوي بوقعي وبأ هنبأ هدعب رمآلا

 سوفت يف ةريفلا ةعيبلا هذه تراثأ دقو «نموملا دبع نبأ رمع صفح وبأ
 يف نموملا دبع نب يلع نسحلا وبأ تامف رس حا دل

 امو ةعيبلا نع ةياجب يلاو دمحم وبأ عنتماو .”!ادمكو انزح اهباقعأ

 نم كرحتو مزع مث ءلوصولا نع رذتعا مث ءفصنو ماع وحن اهيف لط

 560) ةنس هقيرط يف تامف لمشلا عمج يف ةبغرلاب ارهاظتم ةياجب
 ن7

 نع رخأتي ةبطرق يف ماقأ دقف «نموملا دبع نب نامثع ديعس وبأ امأ
 وبأ هوخأ هيلا راس نأ ىلا ضرملاب رهاظتيو بوقعسي يبأ هيخأ ةعيب

 .(78 :نيدحوملا مسق) :برغملا نايبلا بحاص هلقتو /205/2 :ةمامإلاب نملا- أ"
 .(84 :نيدحوملا مسق) :برغملا نايبلا- 03
 . 54 :نيدحوملا مسق) برغملا ن نايبلا م41 00 :ةمامإلاب ملا 4
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 يف ناك رايه ل ازد دفان بل رعقفل ناجح ما نينكنلاو نعقعما

 اهب اننا وومألا واف رقم

 هل تددجو «نينموملا ريمأب بوقعي ىبأ ىمست (ه 563) ةنس يفو

 ٠ زك اف تضع ىلإ تنححو هذاا لقاشم نهم اطيل هيشع و فيش

 نع اياقبلا طحو «نيجاسملا نع هوفع بوقعي وبأ نلعأ كلذ روفو

 هريغو كلذب عمتجاو ءنيواودلا نم مهيلع اميف مهنمأو ,نيفئاخلا لامعلا

 بولقلا عيمج يف بحلا ءبوقعي يبال ناسحالاو ربلا هوجو نم

007 

 ةنس يفوت نأ ىلا هللا يبس ىف ادهاجم اهدعب شاعو

 يتلا ثداوحلا ربكأ تناك يذلا روصنملا بوقعي هنيا هفلخف 27(ه580)

 يتلاو ةيقيرفاو ةيقرشلا رئازجلا يف ةيناغ ينب ةروث يه .هتهجاو

 7 قامزع ةويخو كلا نويل نصا

 : ةيفاقثلا ةايحلا_ - ب

 هيحاتلا نم نفالدتالا نوسلا ىف ئردعيلا ىنناسلا قوتفلا ناك

 نيب ناك امي: مغولا نلف هل اكيوتعو :نساكتلا نوقلل 1ذ اةقفأ ةكفاقكلا

 ,يركفو يبهذم فالخو يسايس عارص نم نيدحوملاو نيطيارملا

 .هتاهجوتو هتاقلطنم نم لك اهعيجشتو ةفاقثلاي ةيانعلا يف ايقتلا امهنإف

 مولعلا نم ريثك ,نيتلودلا ماهسابو رصعلا اذه يف ترهدزا دقل

 ةلودلا كولم ناك دقل لب ,نيتلودلا كولم اهاعر يتلا نونفلاو بادآلاو

 .84 :برغملا نايبلا 2 .ةمامإلاب ما

 .98 :برغملا نايبلا /338/2 :ةمامإلاب نما (2

 .99 :برغملا نايبلا /347 /2 :ةمامإلاب نملا-ا

 .اههريغو 19372 :ساطرقلا 7/164 ترغلاا قايبلا >7

 .اهدعن امو 175 :برغملا ناييلا-
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 "والا فافلا لاكوب نم ةضاخ ةيوضيولا
 يف نونفلاو بادالاو مولعلا فلتخم نع ةزجوم ةرظن ءاقلا لبقو

 كلت دنع ًاليلق فوقولا ردجي .هتغلي يذلا عيفرلا ىوتسملاو ءرصعلا اذه

 اراصنأ مهر ايتعاب .ةيكلاملا ءاهقف ىلع نيدحوملا لبق نم ةنلعملا برحلا

 .ريدقت لقأ ىلع يركفلا ىوتسملا ىلع نيطبارملل

 تذختا :ةيمسر ابرح ةيكلاملا ءاهقف ىلع نودحوملا نش ,معن

 ارحل هسا ورع ا وقفل نال رهط ووس اقيح# [ يتم وك دك تش جال كلا
 اندسح عهتن يضادتا 2 ذاهعب انيك و "وك

 نم لك ةياهن لوح ءكش نم ماح ام ىلا ريشن ددصلا اذه يفو

 .ضايع لضفلا نبا هذيملتو يبرعلا نيا ركب يبأ

 تأامو «نتف امهتباصآو نحم امهيلع ترجف ..." : يهاينلا لوقيو

 : مهضعب لاقو ؛هناطلس نم هيلع الومحم .هناطوأ نع ابرغم امهنم لك

 .!"يبصحيلا قنخو «يبرعلا نبا مس
 نم ددع عاطتساو .ةيرهاظلل ةوظحلا تحبصا هسفن تقولا يفو

 نأ - العف هل مهقاتتعا وأ بهذملا اذهب مهرهاظت بيسب - ءاهقفلا

 ند دهن تمانع ىتا نكد نكس ككل را نينو ضخ انلا ىلع ىلا: واع

 انه داع يل نوفل هللا كود و عطس ناو يطرد قت كرو
 .هلحم يف يتأيس امك يجر زخلا رفعج يبأ ذيمالت نم

 بحاص ركذ دقف ءاهديرت يتلا ةيبرتلا ىلع لمعت ةلودلا تحبصأو

 باتك " ظفحل ظافحلا فقو * : ىلع نب نموملا دبع نأ ةيشوملا للحلا

 :.]21 .119 ,78 :لوهجمل ةيشوملا للحلا /145-146 ,1 125-27 :بجعملا :رظنأ- 0

 بادآلاوا مولعلا /99 /2 :يرقملل بيطلا حفن /171 .170 .120/02 ساطرقلا 2

 .امهريغو 159-160 :نونفلاو
 | 0 فز

 .98 :يهايتلل سلدنألا ةاضق خيرات 7
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 ,يدهملا فيلاوت نم كلذ ريغو " بلطي ام زعأ باتك '" ىو ىه " أطوملا

 ظافحلا عمتجيف رصقلا لخاد ةالصلا دعب ةعمج موي لك مهلخدي ناكو

 ,.مهريغو ةدماصملا نم ةليل ءانبأ مهنأك .فالآ ةثالث ىحن مهو .هيف

 1 وزو انواع وقلا ىلطقحلا ةطونم هيكل

 ءاهقف ءازا نودحوملا اهذختا يتلا ءاهرْيغو فقاوملا هذه زواجتبو

 سرغو .ةييرتلاو ميلعتلا يف اهوكلس يتلا ةيويرتلا تاءارجالاو .ةيكلاملا

 ةيانعي مهفرط نم تيظح دق ةفرعملا لوقح رئاس نإف : يدهملا ةديقع
 .ةقئاف

 ةفاقث اعم اوزرفيل - يدحوملاو يطبارملا - نادهعلا لماكتي اذكهو

 حبيصيل يمالسالا برغلا نادلب جزتمت امك ءاكرابم اعساو ءاطعو ةعئار
 ريع امك .اهعيمج راطقالا هذه نيب اعاشم اكلم اهمالعا نم ريثك

 يجر زخلا رفعج وبأ انمجرتم ءالؤه نمو '””ةفيرش نب دمحم روتكدلا
 .يسافلا يئاجبلا يطانرغلا يبطرقلا

 ايفا ركتوا نم اققلا ةانسنلا رب ادعوك ةلياعحلا نيسعلا نه ناك اذ

 ءاهتدم لوطو اهتعقر عاستاو ءاهعونتو اهترفول ارظن ءرصعلا اذه يف
 مانع نوتفلاو:يبادالاو:عولعلا ناد ةدحاو ةملك ىف لونقلا ينكي هذإت
 تطرتمو دا دفلفلا هدخ اق ورنا رجع اناهتؤا نصل اذه ىف كلا

 هتلجس امم :تالاجملا ىتش يف تافلؤم ةدع ترهظو .ءسر دلا سلاجم
 دي ا ور و وذل كسلا ماينتطعلا هعاووي :ههازدلا فك

 ناكل نييسولا
 (ه 520 ت) هيقفلا يبطرقلا دشر نيا : لاثمأ بجحتي ارصع ناو

 نب حتفلاو (ه 521 ت) بيدالا يوغللا يوحنلا يسويلطبلا ديسلا نبأو

 .150 :ةيشوملا للحلا- '''

 21 واكو قاب نسر كعلا ريع نر محلا فوظلا ىنإكأ"
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 راما ىليشألا ينيعولا هونك: نه 525: تر: بهآلا ىليعشألا ناناخ
 يطيلغرفلا يقفافلا لاصخلا يبأ نب هللا دبع يبأو (ه 539 ت)

 بتاكلا يني رتنشلا ماسي نباو (ه:540 ت) بتاكلا بيدالا يبطرقلا

 يطانرغلا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم يبأو (ه 542 ت) بيدالا

 مامالا يسلافلا يليبشالا يبرعلا نا وكن يبأو (ه 542 ت) رسفملا

 يشكارملا يتبسلا ضايع لصفلا يبأو (ه 543 ت) رسفملا هيقفلا

 يعاضقلا ةيطع نبا رفعج يبأو (ه 544 ت) مامالا هيقفلا

 ياكوقلا نامزق ني.ركب يبآو 200 ت) رعاشلا بتاكلا يشكارملا

 يليبشالا رهز نبا كلملا دبع ناورم يبأو (ه555 ت) نيلاجزلا ماما

 (ه 562 ت) يفارغجلا يتبسلا يسيردالا فيرشلاو (ه 557 ت) بيبطلا

 سوبح نبأو مه 567 ت) نرحل يبطرقلا ير دبعلا نوميم ركب يبأو
 (ه578 ت) خرؤملا يبطرقلا لاوكشب نبأو (ه 570 ت) رعاشلا يسافلا

 (ه 581) يوحنلا ثدحملا هيقفلا يشكارملا يقلاملا يليهسلا ديز يبأو

 فوسليفلا بيبطلا يشكارملا ىشآ يداولا يسيقلا ليفط نيركب يبأو

 ثدحملا هيقفلا ىئاجبلا يليبشالا ظارخلا نبا قحلا دبعو (ه 581 ت)

 ديفحلا دشر نباو (ه 592 ت) يوحنلا يبطرقلا ءاضم نباو (ه 582ت)

 هللا دبع يباو (ه 595 ت) هيقفلاو فوسليفلاو بيبطلا يشكارملا يبطرقلا

 ملكتملا يلوصالا يناتكلا نباب فورعملا يوالدنقلا ميركلا دبع نب دمحم

 رصقتو .ءفصولا نع لجي رصعل - مالعالا نم مهريغو (ه 596 ت)ز

 ثيدحلا يفكي رصع وهو ؟هلك هب فيكف هقح ضعب هئاطعا نع مالقالا

 ىلع ادهاش نوكيل مهركذ مدقت نم زارط نم ,؛همالعأ نم ملع نع هيف

 قحلا ديع نبا دمصلا دبع نب دمحأ انمجرتم نا ىدبيو هلك رصعلا

 ةيسايسلا هتالوحت يف .هرصعل حلاص لاثمو لدع دهاش :يجرزخلا

 .ةمداقلا تاحفصلا يف لاتملاب حضتيس امم .ةيركفلاو
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 : هن أشنو يجرزخلا رفعج يبا دلوم

 ,7قلذ. يف فالخال ها 3199 ماع ةبطرق ةنيدمب ىكيوخلا قلو

 عطتسي مل يتلا ءنحملاو نتفلا نم اريثك تفرع ةئيب يف هتأشن تناكو

 ...يتايس امك اهنم ةاجنلا

 :سلدنالا داجمأ تثرو :عاعشاو ملع ةثيب تناك كلذ بناج ىلاو

 نفح رللا نبع دكه نسل دكالا» نفل كلم ةهحضاع لوف كلل ونقف

 ناكسلا ةرثك ثيح نم تلصوو ءاهب ةيمأ ينب رما لتخا نأ ىلا :لخادلا

 . سلب الاب ىزخل :ةدلب اهعلبق حل ةحؤنن ىلا و امقلاو
 .نيدحوملا دهع ىلع ةيسايسلا اهتناكم تدقف اهنأ نم مغرلا ىلعو

 دهشي «ةيفاقثلا ةيحانلا نم اهتناكم دقفت مل اهنأ الا ؛ةيليبشا اهلتحتل

 ىدي نيب هرظاني وهو رهز نبال ديفحلا دشر نبأ لوق لثم كلذل

 : ىدحوملا روصنملا

 عيب ديرأف .ةيليبشابي ملاع تام اذا هنأ ريغ ءلوقتام يردأ ام '

 .7" عابت ىتح ةبطرق ىلا تلمح هبتك
 ' ١ ةبطرق نم يقرشلا ضيرلاب ناك هنأ بجعملا بحاص ركذو

 يف ام اذه ءيفوكلا طخلاب فحاصملا نيتكي نهلك ةأرما نوعبسو ةئام

 .""7"اهتاهج عيمجب فيكف اهيحاون نم ةيحان
 ال تاك ودا ويلك الا هنالك انيك اك نر لف هنأ شل وكف

 ءاج نم كلذ يف امهفلاخي ملو ,241 /1ق /1 س :ةلمكتلاو. ليذلا / 5/1 هيك

 لاف تيت 3 :يبرعلا برغملا مالعأ :يف ر وصنم نب باهولا دبع داتسألا ريغ .امهدعب

 .-ملعأ هللاو- يعبطم أطخ وأ ملق قبس هنأ رهظيو ءه 419 ةنس دلو هنأ

 520 نيا 7

 .463 /1 :بيطلا حفن-

 مرر 2
 5 تاهل 0 0 35 ءلصم 1 هاج“ ال 5-5 1 1 5-2 ل )5(

 ةوسنلتفلا هكسبلا :ىا سلقتو سئنلقتو ىسلفتف هنيسنلق . 5 سلف :ةدأم :حاحصلا-

 1 ل اما :مأ 8 :توريب -نانيل ةيتكم -ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت :ىزود /اهسبلف
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 .(!!ايتفلا حلص نم الا نامزلا كلذ يف مهدنع سلقتي

 ملعت امهيفو أشنو يجرزخلا دلو طسولا اذه يفو «ةئيبلا هذه يف

 نما ىلا دلي نب ذهن مك اهجسرارتف اوحوا امرك عرك دونم وتلخكلو
 نيالا ىلا اهينلا عير كر | رتيلألا نع اذكم

 : اسس سم أ

 - ريكذتلاب - ةديبع يبأ ني دمصلا دبع نب دمحأ رفعج وبأ ىه

 يراصنالا قحلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ نبا دمحم
 .يدعاسلا يجر زخلا

 كلملا دبع نبال 22ةلمكتلاو ليذلا يف لماكلا همسا درو اذكه
 يشكاوملا

 - انيلا لصو اميف يجر زخلا رفعج يبال ةمجرت ىفوأ بحاص -

 يضاقلا نباك .قحلا دبع ىلا همساب اوهتنأ نم ل

 يف دعك ميج يفر "'لايككو 17 قاتكلاو <" يقكيتتلاو 7 يتفانكلا
 ادعي 2 نأ نين امكن بكرت ل حنه د ايلا نيل (7!ةلمكتلا

 ذاتسالا ؟!نابلصلا عماقم ققحم هدمتعا ام وهو ,ةديبع يبال ادلاو

5 

 ةلمكتلا اهباحصأ دمتعا ىتلا رداصملا عبتت لالخ نم ودبيو

 .ةوسنلقلا لمح يذلا :سلقم

 اما
 .239 /1ق3 /1س :ةلمكتلاو ليذلا-

 .141 /1 :سابتقإلا ةوزجح

 .59 :جاهتيإلا لين-

 .242/3 :سافنألا ةولسح ا"

 21 ا ميمو يسود
 .85/1 ةلمكتلا-

 .(8 :ققحملا ةمدقم) :نايلصلا عماقم-

7 

5) 
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 ةديبع وبأ اهب دجوي ناك اهودمتعا ىتلا لوصالا نأ لينلاو ةوذجلاك

 - العف - اهب دجوي ''”ةلمكتلا نم يناتكلا ةخسن نا لب ءدمحمل ةينك

 الق مث نمو ةلمكتلاو ليذلا يف امك امامت ةديبع يبال امسا دمحم

 هال

 ؛يجر زخ هنأ رفعج ابا تمجرت ىتلا عجارملاو ر داصملا لج تتيثأ

 دعس مهنمو «جر زخلاب ةفورعملا راصنالا يتليبق ىدحا ىلا ةبسن يهو

 نب فيرط نب ةيلعث نب ةميزخ يبأ نب ةثراح نب ميلد نب ةدايع نب
 .يرزخلا

 لوقي امك ريخالا اذهلو ءديعسو سيق : امه نانيأ ةدابع نب دعسلو
 نم " ناليرق ' : اهل لاقي ةيرقي سلدنالاب بقع " : يرهاظلا مزح نبا

 «ةدأبع نب دعس نب ديعس نب يحي نب نيسحلا ليق نم ةطسقرس لمع

 نب ليمج ني مومرع ىنب : * ةتوذشي ' سلدنالاب لوالا بقع نمو

 7 1 ا و عسب قي دقق خذ اق ووو 5 65 د مانطخم

 ام ,نيبقعلا نيذه نم دحأو ىلا هيسن عجري رفعج ابأ نأ رهظيو
 ةدايع نب دعس ىلأ يهتني هيسن نا أوركذ دق هيمحرتم نم ددع ماد

 "!ةلمكتلاو ليذلا يف امك .يدعاسلا ةفاضا نا لب ”7هنع هللا يضر
 .اذه كوت "””-ةنغانس ىدي ىلا ةشسش- عع (3)

 .(اتك 358 قئاثولا مسق طايرلاب ةماعلا ةنازخلاب طوطخم) ظ 34 ةقرولا :ةلمكتلا- أ

 305 برعلا ناسا ريغ عهيولا"

 ةولس /ظ 167 :ةقرولا ةيكلاملا تاقبط /50 :جابيدلا/ 239 /1ق /1س :ةلمكتلاو ليذلا ا"
 .156 /1 :ةيكزلا رونلا ةرجش /242/3 :ساقنألا

 .239 /1ق /1س :ةلمكتلاو ليذلا-

 دعس ىلإ ةبسنلا تسيلو (365 :برعلا باستأ ةرهمج) جر زخلا نب بعك نب ةدعاس :يأ- '
 نب دمحأ رقعج ىبأ هنإ :لاق نيح يزاتلا يداهلا ديع روتكدلا كلذ ىلإ بهذ امك ةدابع نب
 .(173 :نييورقلا فاح قئاعلا ىدعسلا يجر زخلا ةديبع يبأ نب دمصلا دبع

4 

3) 
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 ينب :سلدنألاب اضيأ نيحزانلا نييجر زخلا نم مزح نيا ركذو

 .ةتراح نب جر زخلا ني فوع نب ىرمع نب فوع نبأ ليوق وهو ءزنع

 لاق امك هدلو نم ناك دقو .هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع مهنمو

 ينيب ةبطرقب نير اطعلا بابب اندنع ةنيدملاب نونكسي موق ' :مزح نبا
007" 

 ىلع ثحايلا رثعي ءريبك ددع سلدنألا يف ءالؤهو كتلوأ نمو

 يفكتو ءمهركذ نع لاجملا قيضي امم ,ةيسلدنألا ةبتكملا يف مهمجارت

 دعس دلو نمو مهنم رمحألا ينب كولم رصن ينب نأ ىلإ ةراشإلا- انه
 :كرمز نب لوقي مهدحأ يفو :تاذلاب هنع هللا يضر ةدابع نب

 دقو ؟”اراصنألا ديس كدج ناك ذإ ** كولملا تقف نإ ىرغ ال
 ركذ تاتوبب ساف ةنيدم ىلا سلدنالا نم نيحزانلا نييجر زخلل تناك

 7 ار يلا ةو نكتل ا نك ا الا

 نبا دمصلا دبع نب دمحأ نأ ىه ءاذه لك نم انينعي يذلا ناف .دعبو

 ,ةيبيرعلا ةريزجلا نم تءاج ءةيبرع لوصأ نم ردحني قحلا دبع

 :برخلا ىلا مهتمةاش دع لكدو.«نتيلذكالا كطوتساو
 يبا فالس نأ ركذلا فلاسلا مزح نبا مالك لالخ نم ودبيو

 " وأ .ةطسقرس لمع نم " ناليرق ' ةيرق اونكس نيلوالا رفعج

 ناك ىتم ملعت الو ةبطرق ىلا كلذ دعب هدادجأ لحر مث ' ةنوذشي

 قحلا دبع نبا نمحرلا دبع نب دمحأ ليق لاح لك ىلع هنكلو .كلذ
 .يناثلا رفعج يبأ دج يجر رخلا

 | .33/1 :ضايرلا راها «ئرقلملا 02
 09 نيرشع ىنب تيب / 09 :هللأ بزح ىنب تيب) :ساف تاكو ونجا 00 03

 .(0 :نأاوضر ينب تيب 70( نود يني تيب 5 :ةجاقرف ينب تيبو
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 :هاسسسسل زيشأ

 دين لا را ةقدقا هع نم وخر فتحي سنا ةرقملا كزيحما
 نمم .هيراقأ نم ددع اهيف هعم كرتشي ةبسن يهو '!'يجرزخلا قحلا

 روتكدلا هب دقتنا ام ةلمج نم ناك دقلو ء.مهتفرعمب رداصملا تفعسأ

 قحلا دبع مسا طقسا هنوك " نابلصلا عماقم " : ققحم يبعكلا يجنملا

 ديع نب دمحأ : مساب فالغلا هجو ىلع هركذ نيح ءفلؤملا مسا نم

 .طقف يجر زخلا دمصلا

 : اساسأ هنكلو " يبص " وأ دمحأ وه " : يجنملا روتكدلا لوقي

 نوكي ام هبشأ انه ققحملا هلعف يذلاو " يجرزخلا قحلا دبع نبا "
 دبعل هنأ ,؛هفالغ يف بتكف ءربعلا باتك سانلل جرخي نأ دارأ ناسنا نم

 طقسأ نيح باصأ هارت لهف ! يمرضحلا دمحم نب دمحم نب نمحرلا

 الا انخر قم فرعي ال حبصأ يذلا ىلعالا دجلا كلذ " نودلخ " : مسا

 ىلعأ نيج امه المك كلذ قكلا' ديمه ك اذه نودلخ خااانل ىدنكم وب هن

 دنع يتب لآ + لاقيف ءاميكيبل اهنا عبضا امهالكو: :سلدنألاب نيلجرلل
 27" نودلخ ينب لآ لاقي امك .قحلا

 ةيسنلاب نأشلا كلذكو ءائيش هتايح نع فرعن ال اذه قحلا دبعو

 ...ةديبع ىبأ هدجو انمجرتم دمحأ دلاول

 دلاول ةبسنلاب لاب يذ ءيشب انع تلخب دق رداصملا تناك اذاو

 .هلاوخأو همأ نع - ملعأ اميف - ايئاهن تتكس اهنإف هدجو يجرزخلا

 .مهءامسأ ىتح ركذت مل لب اًئيش مهنع دروت ملف
 رفعج يبأ ةايح نع رداصملا تتكس .كاذو اذه بئاج ىلاو

 ىلا ؟ال مأ بجنأ لهف ءالعف جوزت دق ناك اذاو ؟ال مأ جوزتأ .ةيجوزلا

 ."قحلا دبع لآ نم يبص" هفلؤم نأ 30 :نابلصلا عماقم يف ءاجح '''

 1975/8/18 هده ةيهرتلا ريحلا ةذيرجع "



 ةرابعلا كلت يف الزتخم رهظي اميف ءاهنع باوجلا لظي ٠ ةريشك ةلئسأ
 للة نكن وب" «يدكارلاكللا نيسعا قبأل :ةرحعللا ةيدحولا
 21! تابكت

 براقأ نم :مهيلع فرعتلا نكمأ نم ضعي ءامسأ يلي اميفف : دعبو

 .قحلا ديع لآ نم يجرزخلا رفعج يبأ

 دلو) يجرّزخلا قحلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نيدمحأ رفعجوبأ - |
 عماجب ءارقلا خويش دحأ * : ضايع يضاقلا هنع لاق (ه 421 ةئس
 20 يلا الفال نيردبضتلا ةيظيرق

 :يجر رخلا نسحلا نب نمحرلا دبع مساقلا يبأ همع نبأ نع ذخأ

 دمحم يبأو ,ينبطلا هللا دبع يبأو ,يقريصلا نبا ديعس نيأ نامثعو
 .مهريغو ينانكلا فرطم نب دمحأو ءيسيقلا بلاط يبأ نب يكم

 هللا دبع وبآو ,عسيلا نب مزح نب ىسيع غبصألا وبأ هنع ذخأو

 دمحأ مسأاقلا ويأو راقصلا نب دايز ورمع وبأو يسيقلا جرف نبأ دمحم
 . مهريغو رصن نبا يمخللا دمحم نب

 يفو هسلاجو لاوكشب نبا هيقل امك .هسلاجو ةبطرقب ضايع هيقل
 : لوقو كلذ

 ريغص انأو هتسلاجو نسأ ورمعو ةليوط ةدم سانلا أرقأو '
 الا لا

 قحلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دهحأ نب قحلا دبع دمحم وبأ - 2
 جرف نب دمحم هللا ديع يبأ نع ىو (ه 452 : ةنس دلو) يجرفلا

 .240 /1ق3 /1س :ةلمكتلاو ليذلا- 1

 117 ةيدفلا نفايه حافزا

 .74/1 :ةلصلا :ناوكشي ير

 يف ةياهنلا ةياغ / 232 /1ق / 1س ةلمكتلاو ليذلا /74/1 :ةلصلا /117 :ةينغلا-
 .66/1 :يرزجلا نيال ءارقلا تاقبط
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 ير دعا نيفاسلا ودا تاهو دو صدع واود اه لكي سلا
 اقراع لثئاسملل اظفاح اهيقف ناك " : لاوكشي نبيا ناك

 ا ةيصو صاج :هقفلا سرد هقوولظورتفلاب

 .(524(07 ةنس يفوت)
 50 نب قحلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ - 3

 رشكأو '””عالطلا ىلوم جرف نب هللا دبع يبأ نع ىور يجررحلا قحلا

 ءقحلا ديع دمحم وبأ هنبأ هنع ىورو باتع نب دمحم يبأ نعو .هنع

 هيلع أرق 2 هدانسإ الع هبو .هزاجأو يقب نب ديزي نب مساقلا وبأو

 اذه نم ىلعأ ضرالا هجو ىلع نآلا ملعأ ام " : ىشآ يداولا لاق
|| . 1 | 

 هبه لافو' "تاهو راق جلع كاملا " ةواابألا قنا لاق

 .7ةئامسمخو نيتسلا دعب يفوت " :كلملا
 نب نمحرلا دبع نب ذمحأ نب قحلا دبع نب دمحم نب قحلا دبع نب دمحم وبأ- 4

 .يجرزخلا قحلا دبع نب دمحم

 .386/1 :ةلصلاس !'
 .389 :يبضلل سمتلملا ةيغب/ ةحفصلاو ءزجلاو هسفن-

 نيعلا لدب ةزمهلاب ءالطلا ىلوم وه باوصلا نأ يشآ يداولاو ينيعرلا نم لك ركذ-
 جمانربو /51 ينيعرلا جمانرب رظنأ) يقب نب ديزي نب دمحأ نم هعمس هنأ ينيعرلا لوقيو

(2) 

(3) 

 .187 /2 :يشآ يداولا

 .496 /2 :ةلمكتلا *
 .187/2 يشآ يداولا جمانرب /51 :ينيعرلا جمانرب الا كدلاو يوقد

 .187/2 :يشآ يداولا جمانرب 9

 .496 /2 :ةلمكتلا '

 س ةلمكتلاو ليذلا /496 /2 :ةلمكتلا :يف هتمجرت رظنأو) 377/6 س :ةلمكتلاو ليذلا- ا”

06 
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 0101 5 دج لطاقاو طم يرقي" ضر رجلا نبا اكل لاك

 نب ميحرلا دبعو ؛يلع نب نامحرلا ديع هييرق نع تاءارقلا ذخأ
 يموزخملا حلاص نب دمحأو ,يسيبقلا جرف نب دمحأو «يبراحملا مساق

 نما لاق امك هنع يموزخملا ربخرثكأو عفان ةءارق هنع ذخأ فيفكلا

 ل ني ايألا

 , يطانرغلا ةرمس يبأ نب رفعج نب جرف نب دمحم هيلع أرق 4) ا . : 5

 هيبيعارف ءيسوالا ناسليطلا نب ناميلس نب دمحم نب مبساقلا ودأو

 ا ناك ام لج هنع ذخأو هنم عمسو

 5 ل ا ا

 .ةبارقلا هذه ةلص قىدم ددحم ا مسر اذه و رققجح

 359/1 :ةياهنلا ةياغ- '''

 751 فكل 1

 496 : هسفن 3

 395/1 :ةياهنلا ةياغ

 286 ةفولا مهانوي

 359/1 :ةياهنلا ةياغأ“
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 (ه:421-511):ىجوزفلا قحلا هده ىحا 0

 ال هديسشسشدل بيسشسللا
 سال مياس ٠ سشلا

 5 5-5-5-5 ا

 (ه 560 دعي يفوت) ْ

00-7 0 6 

 قحلا دبع لمحموبا | : دمحأ رقعشج : وبأ ا

 س64 تزد ' (ه 582 -519)

 5 ويش

 يلاتلاك مه ةينامث ريغ مهنم اذل لجست مل هتمجرت ىتلار داصملا نأ

 : مهتايفو خير أوت بسح نيبترم

 ةواورطلا نبا يثيسلا هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نيسحلا وبأ - ا

7 

 نب ليباه رفعج يبأو ءسودلا يبأ نب بلاغ نب ركب يبأ نع ىور

 .مهريغو يجابلا ديلولا يبأو دمحم

 ىباأو ؛دهاجم نب ىلع نب رفعجوبأو « نوحمس نيب ركب وبآو عماج

 م ب ا ا يت سة شت ل

 .239/1/ قال[: ني: ةنمكتلاو ليلذلا :ىفا يحورخلا خووش نمش نكذ
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 .مهريغو يليهسلا ديز وبأو ءضايع لضفلا
 ىف باوصلا دقتعي ال اهي درفنا ءارآ هل ءازرأب ابوحنت املاع ناك

 لئاسرلا ئشنيو رعشلا ضرقي اعدبم ًابيدأو ءاهريغ
 ةغلو اوحن ناسللا مولع ىف اًرريم ناك " : كلملا ديع نبا هتع لأق

 3 كل ناوه ةناكرا ةالولءانأو

 باتك ىلع تامدقملاو ءوحنلا ىف حيشرتلا : ةغللاو وحنلا ىف فلا

 اطخ نمءاج ام ضعبي حاصفإلاو .ىمسملاو مسإلا يق ةلاقمو ؛هيوييس
1 1 )02 

 (4!ةيطرق 00017

 . مامألا قزر نب نب

 ىلا هيلو ةلوزجوب سووا يدعو يكس ا

 80/1 قى /4 س 00

 نبا نيسحلا وبأ :رظنأ) 1830 مقر لاير وك كم ةطولططخم فم هج ديول
 الا د مل :1 طاتبلا ميهاريا دمحم روتكدلل 51 :وحتلا يف هرثأو ةوارطلا

 .رصمب ةرهاقلا رشتلاو ةعابطلل ماصتع

 نيسحلا ربأ 602/1 :ةاعولا ةيغب 79 /1ق /4س :ةلمكتلاو ليلذلا /290 :سمتلملا ةيغب '"'

 :جاييدلا 239 / س :ةملكتلاو ليذل 85/ 1 / :ةملكتلا : يف يجرزخلا خويش نمض ركذ
 242/3 :ساقنإلا ةولس /141 سابتقإلا ةودج 0

4 
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 0 و م وعفا

 بدألاب املاع ناك" : هنأب لاوكشب نبا هفصو ءايوغل ايبدأ ناك
 0 وبلا اطانرما اهكم دانك ان انكدقم نول 1ضرك15 تافللاو

 وي ىف ةيووفاهل

 ةعمجلا موي نم رصعلا ةالص دعب نفدو سيمخلا ةليل يفوت

 7 طنرلاب قذر (هقدك ننعم نما عقم عانق
 ينيعرلا دمحأ نب حيرش نب دمحأ نب دمحم نب حيرش نسحلاوبا- 3

 ؟.بيطخلا يرقملا ىضاقلا

 (ه451]) ةنس دك

 مامألا هل زاجأو ءامهريغو ر ىظنم نب هللا دبع يبأو« هيبأ نع ىور

 .يرهاظلا مزح نبا

 نب هللا دبعو ريخ نيأو لاوكشب نباو ءضايع لضفلاويأ هنع ىور

 وبأ : ةزاجاي هنع ىور نم رخآ ناكو. .مهريغو يرجحلا هللا ديبع
 5 نيا ديزي نب دمحأ مساقلا

 خيش " :هنأب ضايع هفصو ثدحم بيدأ ناتسأ :ءىرقم مامإ

 نيمئاقلا نأشلا اذه يف ةلحرلا هيلإ نمو ءهنمز يف نير دصتملا نيئرقملا

 . نآرقلا مولعب

 77" ةيبرعلاو وحنلاب لالقتسالاو
 40 يلييشالا نيك قنإ ةسيرهق 0

 129/1 : ةلصلا
 1/487 : ةاعولا ةيغب 261/ : سمتلملا ةيغب 129/1 ق 2/ ج : نيإل ةريخنلا

 239/1 قل سس ةلمكتلاو نيدلا /85/1 + ةلمكفلا نق ىكرؤهلا خويش نمرك نكد“

 ةولس/و2 ةقر ولا :جاتحملا ةيافك 59/ : جاهنيإلا لين م41 س :سابتقإلا ىق ةوذج

 242/3: سافتألا
1 1 

8 

 م

7 



 مل يمرضحلا قاحسا نب بوقعي اهب أرق فورح هيجوت باتك :هل

 :امنالا ناتيفا تاكو 7” ةيراوهشلا ةيفيحبلا شالا نه ست اهي اوك

 ىذا اهلا نسنوابيدعولا تاككو 5: نتلا ةن ويعك

 0 بل

 7 ي53و) ةففم لؤوألا'ىداحشب يف يفوت

 لهأ نم ىميمتلا در و نبأ رمع نب دمحم نب دمحا مسافلا وبأ - 4
 (5) ةيدملا

 (ه465) ةنس دلو

 نيا كلملا دبعو ءلاسعلا نب دمحم يبأو يناسغلا يلع يبأ نع ذخأ

 .مهريغو يفدصلا ىلع يبأو :جارسلا

 هنع ىور نم رخآو ءامهريغو ريخ نياو شذابلا نب دمحأ هنع ذخأ

 (©!ةتينك همسا يجر زخلا رمع نب مساقلا وبأ برغملاب
 تهذم ىف سلدنألا ةسائر هيلا تهتنا ءاتثقتم اظفاح اهيقنف ناك

 2/537 ةقيح يفوت هنأ اووف و, 305: نيعتللا ةيعير229/1 ةلظلا 1/213 ةةيتفلا 1"
 قذلا تاروش 3/2 ةاعرلا ةديب 324/1 تاينلا ةياغ 397/1 وانك ةرقلا ةفرع

.122/4 : 

 /239 صأ1/3 س :ةلمكتلاو ليذل 1/85/] ةلمكتلا :ىف يجر زخلا خحوبش نمض ركذ

 00 /51 حابيدلا

 :ةيكلاملا تاقبط /و2 ةقرولا :جاتحملا ةيافك /59 : جاهتيإلا لين /141/1 :سابتقالا ةودج

 ةولس /ظ167 ةقرولا

 156/1 :ةيكزلا رونلا ةرجش /242/3 : سافنألا

 110/1: :نينافقالا ة راعي

(3) 

 كك



 تاياوجلا ؛ةنودملا حرش .يراخبلا ميحص حرش : اهنم تافلؤم ةدع هل

 .كلذ ربغو نانفالا تاوذ تالاؤسلا نع ناسحلا

 ه540) ةنس نم مظعملا ناضمر رهش يق ةيرملا ةدلبب ىفوت
 وذ يقفاغلا لاصخلا يبأ نب دوعسم نب دمحم هللا دبعوبأ - 1

5 

 : 5 2 م 0

 (ه465) ةنس دلو

 يدسالا رحب يبأو ديلت نب نارمع يبأو ءرخآلا وه هنع ذخأو شدابلا نب

 .مهريغو يزفنلا هللا دبع يبأو

 .مهريغو ريخ نيأو ءاضم نباو لاوكشب نبا هنع ىور

 يف ا رحبت سم َح ولعلا يف اتنفتم ناك دي وكس نبا هنع لاق

 (3) 0 ا ا 000 ش
 فيفا اينو اسسساو هلق جيف قولت انضم تنبه ناعشكاو

 لظ :لثم اهنم ةلمج هتسرهف يف ريخ نبا ركذ تافلؤم ةدع هل

1 1 8 05 

 يفاؤلا/23 :ىفدصلا ئشاقلا باحضأ هجعم /166 :نسمتللا ةرقم/82/1 :ةكلصلا ١

 .134/1 :ةيكزلا ر ونلا ةرجش 169/1 ةطاحإلا /41 :جابيدلا /72/8 :تايفولاب

 /239/1 3/1 س :ةلمكتلاو ليذل 1/85/1 :ةلمكتلا : يف يجرزخلا خويش نمض ركذ 7

 59 :جابيدلا

 ةولس /ظ167 ةقر ولا :ةيكلاملا تاقبط /59 جاهتبالا لين /141 /1 : سابتقإلا ةودج

 589/2 :ةلصنا 7

 396 هيف رنا يروا

3 



 2! اعشإلاو لئاسرلاو تاقلؤملا نم امهريغو
 نابإ ةبطرق اهتفرع يتلا ثادحألا ةرمغ يف .اديهش هللا همحر لتق

 نيطبارملا ةلود طارقنا بقع .ةيناغ نباو نيدمح نيا نيب ةعقاولا برحلا
 يب ةنهحلا ىذا 12: تيسلا موي كلذ ناكو»نيدخزملا ةلون اوقو
 27 ران هبا ةريقم كنج نخالا توي نفانو كهل

 يجوزطبلا يرابلا دبع نب دمحم نب نمحزلا دبع نب دمحأ رفعج وبأ - 6
 .تاصقلا هلاستننال ييفحلاب وفيه وم"" يطوق ىو اوهلا

 نارتو رنا و سو تف افلا نم نر هربعلا ندع كا
 ظ .هزاجأو يفدصلا يلع يبأو عالطلا

 دمحمو ءيرجحلا هللا ديبع نب هللا دبعو :ءلاوكشب نبأ هنع ىور

 ىور ءريخ نباو راخفلا ميهاربا نب دمحمو :ءيروقشلا زيزعلا دبع نب

 .مهريغو 77 ةبطرقب هنع
 خير اتلاو ثيدحلاو ظفحلاو هقفلا لهأ نم ناك و مولعلا يف ننفت

 ىلا هدنس هل ناكو ©! يطويسلا ربع امك مهمجارتو لاجرلاب افراع

 201 ممم

 .413-420-421 :هسفن '''
 :ةلصلا /786/2/ق/62 :ماسب نبال ةريخذلا /182:ناقاخ نب حتفلل نابقعلا دئالق 5

 / :ىفدصلا ىضاقلا باحصأ يف مجعملا 256:بجعملا /121 :سمتلملا ةيغب 02
 " راهزأ /257/1 :سابتقإل ةوذج /243/1 :ةاعولا ةيغب /388/2 : ةطاحإلا 4
 .167/5 : ضايرلا

 /239/1 ق /1 س :ةلمكتلاو ليذلا /85/1 :ةلمكتلا : يف يجر زخلا خويش نمض ركذ

 .242/3 :سافنالا ةولس /59 جاهتبالا لين /141/1 :سابتقالا ةوذج /20:جابيدلا

3 

 150 ا سر"

 467 :طافحلا تاقبط
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 ا ناش لها لفاعي هحفضا كلو نيا اهيلولا وأ ىضاقلا ناك

 .ةيبرعلا ليلق ةئيهلا ثر ناك هنأ هيلع ذخْؤي ناك اممو
 2 5 ا و <

 ١ !"(ه542) ةنس مرحم نم نيقب ثالثل يفوت

 (3/ يليبشالا يرقاعملا يبرعلا نبا هللا دبع نب دمحم ركبوبا يضاقلا - 7

 نب رصتو .يبنيزلا دارط عمسو (ه485) ةنس قرشملا ىلا لحر

 .يسوطرطلا ركي يبأب هقفتو يزيربتلا
 ايأو ءاضايع لضفلا ابأ مهنم ركذت .ءذيمالتلا نم رييك ددع هنع ذحأ

 شردايلا نبأ رفعج

 1 41 3 30 ءا. :

 7 كك و0 ةخسا قه هوهعلا ىف" ةيظوقن

 29 :يقدصلا يضاقلا باحصأ يف مجعملا ''

 يفاولا /26 :يفدصلا يضاقلا باحصأ يف مجعملا /189 :سمتلملا ةيغب /82/1 :ةلصلا 8

 :تايفولاب
 /467 :ظافحلا تاقبط /275/3 :يعفايلل نانجلا ةآرم /1293/4 :ظافحلا ةركذت 03/7

 1 .30/4 بهذلا تارذش

 /239/1 ق/1 س ةلمكتلاو ليذلا /85/1/ ةلمكتلا :يف يجر زخلا خويش نمض ركذ

 ةوذج 50:جابيدلا

 ةقر ولا ةيكلاملا تاقبطو 2 ةقرولا جاتحملا ةيافك 59 : جاهتبالا لين /141/1 :سابتقالا

 ةرجش /66/2/ فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت /242/2 : سافنألا ةولس /ظ 67

 .156/1 :ةيكازلا رونلا

 [10012 :سايتقالا ورا

(3 

4) 

) 
 245 نخب سيق"

15 



 ترص هع دقو ةمارععت الفا "يلع ويولتاك هيلوسشا احق قوت

 .ثحبلاو ملعلاو سرردلل عطقنا ثيح ةبطرقب قحتلاو ءاضقلا نع

 لوصالاو هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا مولع يف تافلؤملا تارشع فلآ

 00 هدر نع اذه ناحعلا سحب امهر اهئاو وعقل ووميدألاو

 + اهلا ليقحلف ٠ شاف قه ةيرقم ىلع :نككارم نم. .ةفزصتم يفوت
 ةنس زويلوي /26ه543 ةنس لوألا عيبر 16 : تبسلا موي كلذ ناكو

0 , 

 يوحنلا يراجحلا دمحم نب مساق نب ميحرلا دبع سسحلاوبأ- 8
 وروما ني فيش ورم سلا تع ارق عردقلا ةني دم لما نم“ ىزقلا
 .هريغو يراجحلا

 ,'”فولخلا نب فلخ نب ىيحي نب معنملا دبع بيطلا ىبأ هيلع أرق
 ىراضصتالا نسخت ني. ىلعو + '"'كللا ذاع نبا دمحم ند هميكسو

 :, 99بتكملا يراصتنالا هللا ديع نب ىسيع نب هللا ديعو . '””يلطيلطلا

 نايس ا ناك ارد نيو نوعا يوغا نانادكب هني وذو

 ىفاولا /296/4 :نايعألا ةايفو /82 :سمتلملا ةيغب /950/2 :ةلصلا /28/ةينغلا '''

 279/3:نانجلا ةأرم /1294/4:ظاقحلا ةركذت /281 :جابيدلا /330/3 :تايفولاب
 تاقبط /90 : ىطويسلل نيرسفملا تاقيط /105 :ىهابنلل سلدنألا ةاضق خيرات

 1627 يضايرلا راهزا 123312: تيل بت 26011 ينباضقالا هوك 62/9: ةيرسقلا
 141/4 :بهذلا تارذش /ظ 153 :ةقرولا :ةيكلاملا تاقبط 3

 / 239/1371 ننب :ةلتتلاو ليذلا 85/1 +ةلمكتلا :ىف: ىجونفلا عوينش نمدصركد 9

 .2423 :سافنألا ةولس /141/1 :سايتقالا ةوذج

 383/1 +ةنايكلا ةناغيألا

 203/1 ؟ساقفألا ةووس 7"

 481/2 ؛ةسفن 8
 678/2 ةلمكتلا 9



 يرقملا نايفس نب دمحم هللا دبع يبأ فيلأت ,تاءارقلا يف يداهلا

 .هللا همحر يناوريقلا

 ميحرلا دبع نسحلا يبأ خيشلا ىلع اضيأ هتأرقو ":ريخ نبا لاق

 ةبطرقي هدجسم يف هللا همحر يرقملا يراجحلا دمحم نب مساق نب
 هللا دبع وبأ هي ينثدح لاق .ه5ك30 ةنس نم لوألا عبير يف هللا اهسرح

 )10 1 +ء|ع 23 : .

 . هقلؤم نايفس نب

 ريثك :ةدايعو ليل بحاصو انيد ناكو ءبتكلا ريشك بدالا ىوف ظفحلاو

 " 2 هينيع ىلع كلذ .شإ ىتخ ةاكبلا
 نبا ةريقمب نقفدو (ه543) ةنس نم نابعش رهش بقع يفوت

 سابع 000
 :هف ءاملعلا ءارآو ةيصخش

 ا ومس نما نيف ةيديص تفك اانا

 25 ير"

 389/2 :ةلسنلا ©

 3 / ةنايكلا اقرا ةةيفتسلا ورحعبلا وينشط"

 يوحنلا مساق نب دمحم نب ميحرلا دبع :اذكه ةلصلا يف ءاج همسا نأ ىلا ةراشالا ردجتو

 ةخسن يق :3 مقر : ةلاحالا شماهلا يفو نسحلا ايا ىنكي جرفلا ةنيدم لهأ نم يرقملا

 .هذيمالتب قلعتي اميف اهيلا ةراشالا تقبس يتلا نطاوملا يق كلذكو

 نأ ولاق عنيك 24273 :ئناقتألا ةولسلا 141/8 ::نناققالا ةوذجت/ 85/1 ةلبكتلا *"

 فكو " هلوقب 240/1ق /1 س ةلمكتلاو ليذلا بحاص ىفتكاو ءهرمع رخآ يف فك هرصب

 ١ هللا هعقن -هرصب
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 اهلمجيف .ةيلقعلاو ةيسفنلا صئاصخلاو تايوتسملا يقاب نع امأ

 :هلوق يق يشكارملا كلملا دبع نبا

 ظفحلاب اروهشم «لينلاو ءاكذلاب افورعم هتييبش يف ناكو '
 :تانألا نتنم ةيفلاعملا ف هعمل و دمر وشلل ريكا ز فيوتملا

 صقني ملو -هللا هعقن-هرصب فكو اهاجو ةوظح لانف ةسايرلاب قلعتو

 ال في هناك دو هاف

 نوكيف .هعالطا رثكيو هتفاقث عستت نأ ىلع كلذ هدعاس دقو

 .اخرؤمو اركفمو ايوغلو اييدأو ءاهيقفو اثدحمو ائرقمو ارسفم

 عالطالا اذه حضتي اهتاعوضومو هتافلؤم نيوانع ىلا عوجرلابو

 .زيربتلاو لب ؛ءعساولا
 ام لفحأ نم ":تناك رفعج يبأ تافلؤم نأ كلملا ديع نبا ركذ دقف

 اة ان نفادفلا

 ةلاحبك ايفر نسمح ذاكتسالا فيدحلا نضعلا ىف كلو: طفللا قو

 7!" هولعلا صعب يف كراشم ملاع " :لاقف

 هكماقلا ىلا و اك يعف يكلف كاقلا وسو اكلقلا ]55 ق1: كن اك اه مو

 ضعب "ب ميق نبا هثعنو '”!.هلضفب لوقيو هيلع ءانثلا رشكي يقب نبا
 ةمئالا ضعبب) يرئازجلا يبلاعتلا هفصوو "7" نيملسملا ءاملع

 1 را هدس و اق اقوا طرق نامل ا تحلل

 239/1-240ق/1 س :ةلمكتلاو ليذلا '''
 240/1ق3/] س هسفن ©
 274/1 :نيقلؤملا مجعم أ"

 240/1ق3ق/]1 س :ةلمكتلاو ليذلاو

 88 :ىرانخلا ةئاره

 ]1968 ربنجد رياني /24ص/5س/13 ع يملعلا ثحبلا ةلجم رطنا

78 



 . !)"لضفلاو ملعلاب هل فرتعملا هيقفلا مامالا

 امك هقفلاو تاءارقلا يملعب ترهتشا ةرسأ ىلا رفعج وبأ يمتني

 :ةلاكن نف :يكاششم انك ةوونط ىلخات " عاينصلا

 نبا لوقي .ثيدحلا ملع وه رثكأ يجر زخلا هب رهتشا يذلا نأ ىلع

 كلملا دبع نبا لوقيو 2" هتياورو ثيدحلاب اينتعم ناك "نابآلا
 نا يك دق نكاد 1777 فيروس ليفحتاو ار ىوساخما "يفعل
 ىلع ملكتلاو ثيدحلا عامسا امزتلم ساف ىف تاونس عست نع لقي

 نأ ةماعلا تناك": وتلا تاتشألا لوقو 597 ني ورقلا ةماحت هناك

 سير دتلل بصتنيال

 ىف نيدلاو ملعلا ىف ةراهملا هيلا تهتنا نم الا رابكلا عماوجلا يف
 001 هتقو

 هيف ناك ىذلا .هققلاب كلذك ىجر زحلا رهتشا ثيدحلا بناح ىلاو

 هل رج" ايد قف هيلع هوك ةطيمالا فاك تاو دفا م امإلا يفت ىلع

 لا توا و وس وحنا قاف فام ويلا: ييستالا  ىقدياذك

 ظ 156/1 :ةيكزلا رونلا ةرجش '''
 85/1 :ةلمكتلا#

 239/13/1 ني..”ةلمكتلاو ليزلا 9

 هاا يللا

 25 :نيدحوملا دهع ىلع نونفلاو بادالاو مولعلا 0"
 240/1 ق/1س :ةلمكتلاو ليذلا

 :هصاوخو يبرغملا ءاضقلا ) 231/3 :كلام مامالا ةودن :رظناو /ظ84 :حابصلا سفن 0

 فاقوألا ةرازو ةيبرغملا ةكلمملا (هللا دبع نب زيزعلا دبع ذاتسألل قئاثولاو لزاوتلاو يواتفلا
 (م1980/ه1400) ةيمالسإلا نوؤشلاو
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 كا انيك 10 8 كيعلا وييماق "لالخ رم فلذا قلوكت انك فانايولا
 7 يضبعتلا قر كوز املا و تدب

 ةيناربعلا ةقللاو يجرزخلا

 نابهر و "7 ,نوهيلار ايحا رظاني ناك هنأ يجر زخلا انربخي

 ":نايلصلا عماقم يف لوقي .امهيتنايد لوصأ يف مهشقانيو ءىراصنلا

 لعفلا ةفاضإ نم هيف ام ىلع ًافرح افرح مهليجانأ نم تلقن امنإو
 اذا ءدوهيلا نأشو مهنأش نم نأل .ىلاعت هللا ريغ ىلا لوحلاو ةردقلاو

 يف هتأرق ام الا ءكلذ نم در وأ ملف .هوركنأ مهدنع بوتكم ءيشب اوديق

 :ءمهريساقت ضعب اهنم تعلاطو يسفنب هيلع تفقوو .ةيناريعلا مهيتك
 وول ان

 :لاقف صنلا !ذه مامأ يفرشلا ديجملا دبع ذاتسألا- انلبق -فقو

 طه ال كك لدم انل ودبي «ةننازيسمتا «وموؤدللا ىآ فد“

 نأل اضيأو لب -نابلصلا عماقم :يأ -ةلاسرلا هفيلأت دنع هنس رغصل

 يتلا صوصنلا نأآلو :ةفيفط ةراشإ ولو . اهيلا رشي مل عجرم يأ

 دودر يف ةلوادتملا صوصنلا نم اهتلمج يف يه ءاهي دهشتسي

 كش لحسم رفعج ابأ عضي اذه يف وهو 7" ىراصنلا ىلع نيملسملا
 ناقش يفعل سس روك ذلاك اكساب ىاقا ىنالا» ةييبشلا وك عصو
 ندا هل تروم ئدتلا اذه ناكااذا © :سوشلا ناقسألا اهطافم

 اظفل ”يبص ' ىه هباتك فلأ نيح نيرشعو اثالث وأ ؛ةنس نيرشعو

 هذه نوكل بجعن انأف .كباسح يف "نسلا ريغص ' وهو ءىنعمو

 [ 14 :ةنونفلاو نارالاو عولفلا "1

 .240/1 قر/1 /س :ةلمكتلاو ليذلا

 .88 : ىرايحلا ةيادهو/120 نابلصلا عماقم :يف دوهيلا رابحأ دحأ هترظانم رظنأا

 ٠ 196 :نابلصلا عماقم أ"

 (15:ققخملا ةمدقم] ةنسقت 9
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 امك علطا دق فلؤملا نأ يف اكيكشت ىوس كنهذ يف رثت مل ةقرافملا

 مهريسافت نم ائيش أرقو .ةيناريعلاب نييحيسملا ليج انأ ىلع ىعدب
0 

 عماقم نم هنهذب اقلاع قيب مل ةزبخ وبأ دمحم ناتسألا نإ لب

 .فلؤملا نم هققحم فقوم ريغ نابلصلا

 عماقمو " :هيلا يتلاسر ىلع ادر يلا هثعب باوج يف لوقي

 ةقا زي نق دح لا ناك وسلا اةقيروكذا لو قا وتحف دكت وق نانلزعلا

 ا!" بذكلاب هايإ هيمر و

 ةيادب يف تقسنا ينأ ىفخأ الو «يجر زخلاةرابع تمهقف نذإ اذكه

 هللا هازاج -فرشملا ناتسألا ةليضف ينهبن نأ ىلا ,مهفلا اذه عم رمألا

 نيك م حفلا هوا 5 واع اب ىو وتاريخ

 نأ كقشتلا فس ناك امادنأ نلا تيوتا: لداشلاو ا عم

 نال ماكل نطت .عيلع !ةامققعلا ةنيقا وعلا يكتم يبا !ةنوعتم طفلا

 سيلو ؛مألا ةغللاب اهنوك ةرورضلاب مزلتسي ال ةيناربعلا بتكلا ةءارق
 :كلذ ىلع: لدي ان. نضتلا ىف

 قف ايومصلو ناك وخا ناو كحل 1 وا نعش لام
  كامصلا نيف" نفاذ رو: وعم سلا هذ

 مهتفلي -7' (انعار) -ةظفللا هذه نأ مهر ابحأ ضعب ينربخأو'
 ا وعل هو نوكيا ةيرقا اة ديسك ينتاك

 ةغللا فرعي نكي مل هنإ :لوقن نأ عيطتسن - ملعأ هللاو - اذهبو

 7 صأ/ 1975/8/1 6:ددع ةيسقرلا " لمعلا “ ير
 19837/11214017 لوألا وايه 12 ب كير وس ةلاسر نه“ ١

 ]04 رقملا 7"
3 
 "114 ةقرزولا ":ةليضلا 0
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 3 ةرسسأ

 ةدكهل ولا ىف اساو "1 (كقدم ةكشب ندشألا» ىف وتكلا ةكيقتما

 عماقم " هيأاتك فلأ اهيو ةلطيلط ىلا لمحو .هرمع نم نيرشعلاو

 مصنع هلرواسصلا قتاكااذإوب 1"! قددقر :ةنش هذه لصقل اه وفقا

 نم - رهظي اميف - ناك يجر زخلا رفعج ابأ نأ ىه ؛نئارقلاب تادحألا
 دهاش ىذلا دئاقلا اذه ءيفوسملا ةيناغ نب ىحي ىطبارملا دئاقلا راصنأ

 نم طقست ندملا نم اريثثك دهاشو :ءسلدنألا دالب رثكأ يف علدنت ةنتفلا

 ةرصاحمو ةنتفلا ىلع ءاضقلاب عاطتسملا ردق ماقف .نيطبارملا يديأ

 .ر اوثلا

 هغلب ناوثلا ةلزانم لجأ نم -هتماقإ رقم-ةبطرق نع هكبيغ ىفو
 ىناتلا ىنلق وكم ون توتال ىلا اي“ هيدر دكا عانت 5 7 5 56 3 5

 240/1 3/1 س :ةلمكتلاو ليذلا '']

 . ةخفصلاو:هسعلاو:يقسلاو :ةيقك

 ديهشلا جاحلا ني هللا ديع يبأ دعب ةبطرق ءاضق يلو :يبلغتلا نيدمح دمحم نب دمح وه 0

 ةيناث ديعأ مث .ه532 ةنس دشر نب مساقلا يبأب ءاضقلا نع فرص مث ه529 نايعش يقف

 .:اهنع ةيناغ نب ىحب ىطبارملا دئاقلا ةبيغ ىف ةبطرقي راث ه539 ةنس ىفو ه536 ةنس

 ةيناغ نبا هيلع 8 نأ ىلا لاحلا كلت ل رمتساو «نيملسملا ريمأب ا سانلا هعيابق
 . هذ540 ةنس

 (ه546) :ةنس ىفوت

 103 :سلدنالا ةاضق خيرات /252:مالعالا لامعأ)
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 ىلع يديالا تقلطناو «ةيناغ نبا رصق حابتساف (!!,(ه539) ناضمر
5 )2( 
 1 .ةصوق

 .همزهق .ةيناغ نبا هيلا كرحت نأ ىلا لا هعزانب نأ دوه نب

 4 (ه540) نايعش2 يف ةبطرق لخدو

 ةلاتشق كلمي ثاغتساف .ةميزهلل ملستسي مل نيدمح نبيا نكل

0 

 عماقم يق ءاج ام كلذل دهشي يجر زخلا رسنأ فورلظلا هذه يف

 ءاهكلس راثتناب .:ةبطرق ىلع ىلاعت هللا نم ءاضقلا دقن امل " :نايلصلا

 اك لابو نحلل وقع

 روهظو :ءسلدنألا ىلا نيدحوملا زاوج يجر زخلا رسأ ةدم تفرعو

 داليو لأم نم طورش ىلع ضرغلا مدو .ةرواحملا امهنثيب تددرتف

 206/2 ةءاويملا ةلخلا "7

 245/4 :ةطاحالا ©

 253/ مالعإلا لامعا

 .ةذفضلا : ةيننقا“

 345/4-346 :ةطاحإلا
 30 :نابلصلا عماقم دا (6)
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 0 ع اما ل اقع فالكل ةرفاق نيا اهنمؤكلا

 بهذ ام وهو مروادصملا ديو هرج صاللخل نأ ودييو

 (2!.يفرشلا ديجملا دبع ذاتسألا انلبق هيلا

 .يجرزخلا ةايح يف ضومغلا ةلحرم
 . عاطقتا عقي .'0(ه542) ةنس رسألا نم رفعج يبأ صالخ دعي

 تامولعملا ضعب ريغ هنع فرعي ثحابلا داكي الق ؛هرابخأ يف ريبك

 .الؤاستو ةريح الا هديزت ال ىتلا «ةروتبملا ةتهابلا

 ا 1 بانا كني داو ليواشحسلا هنا ىلا نسأل دو كه اطل سلا

 هلامتكاو هتوقو هبايش ةلحرم يهو ءاماع 30 يلأوحب ر دقت ةليوط ةينمز

 ةلكسأ ىلا اهاضق نيأو ؟ هتايح نم ةلحرملا هذه نع اذامف هجضنو

 هاذح ةوشك 3 ةردتك

 ةطانرغ نكس ا يلا ا

 وأ « يشكارملا كلملا دبع نبأ ريبعت دح ىلع 3" ىرخأ ةياجبو ةدم

 اذهو رابآلا نبا ريبعت بسح "7" اتقو ةطانرغ نكس دقو ةياجب لن

 نوما نع دلما داع نها يبق نات رك داس ه1 يكل[ نييمفلا

 .دعب اميف يتآيس امك رفعج يبأ ةايح

 نحملا فرع امك .ةسايرلاب قلعتلاو ةوظحلاو هاجلا ةايح فرعو

 ةوظح لانف ةسايرلاب قلعتو ”:يشكارملا كلملا دبع نبأ لوقي ءتابكنلاو

 :لوقيو "اهاجو

 .254 : مالعألا لامعأ /346/4-347 :ةطاحالا !''

 (8:ققحملا ةمدقم) :نابلصلا عماقم 7

 2401 3/1 ني ةليعتلاو لوول

 2539/13/1 نس سفن 3
 85/1 :ةلمكتلا 9
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 ا يللا همن هداك نكن

 ايل فاوقولا سمت يقلار نانسعلا امينه ممضسملا يلاحلا ةلكو

 هذه نع مويغلا ضعب ديدبت يف مهاسيس هنأ رهظي رخآ ءيش يقب
 ا تاقيشلاوب مهاركلا نكت كوكس وق رح ىلا ةايه دوم ةلكبلا]

 عم -الثم -يفدصلا همجرتي مل اذ املف .,ثدحمو رسقفم هنإ

 ؟نايمعلا

 اذامف ةيكلاملا تاقبط يه .هي تمتها تاقبطلا بتك نم دحاو عون

 ؟اذه ينعي

 لح يف أدبنل نآلا دوعنو ءاهلحم يف اهريربت يتأيس ر ومأ كلت

 .اهلوأ نم تالاكشإلا هذه

 ىتم الو ؟ةبطرق نع رفعج وبأ لصفنا ىتم طبضلاب فرعيال

 هده تا وه هكوملا ءيشلا نكل ؟ةياجب لزن ىتم مث ؟ةطانرغ نكس

 امك ,ةينامغ ينب دوفن نكامأ ةفتخم تارتف يف تناك اهلك نطاوملا

 2 كلك ىلا راض (ةنعس

 لا يمت | قيراف ارا ايميل 0 7 ا رف و لال نك اكو

 اتكلم |: تانج ادت ا قمم هلهسل اف يضل جناب نان 4:33 تل

 .ةياجب هلوزنو ةطاترغ

 اهاضق يتلا كلت نم لوطأ تناك ةطانرغ يف هتماقإ ةدم نأ ودبيو

 نكس دقو .ةياجب لزنو 'رابآلا نيا لوق نم كلذ دافتسي ةياجب يف

 قرف نم "لزن"و "نكس" :نيلعفلا نيب امل كلذو' 7 "اتقو ةطانرغغ
 .قيفد

 24/0/1311 نت سفن"

 009 يلا لكل 1777 د 158ر1 44 تكلا راق اون ندفقلا ننقل وللا ندفع عمترل 7

 154/2 :ساطرقلا
 85/1 :ةلمكتلا '''
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 نيدحوملا لبق نم ةطانرغ حتف رخأت امهدحأ :نائيش اذه دضعيو
 مدقت امك ةالصلا بحاص نبا بسح (ه577) وأ(ه552) ةنس ىلا

 ىلع هيف نمأي ناكم نع ثحبي ناك هلاح هب يحوت امك يجرركلاو 7"
 امك ةماهلا نيطبارملا عالق رخآ تناك ةطانرغ نأ ىلا ةفاضإلاب .هسفن
 2 كلو طسب قيس

 دولوملا صافقلا ميهاربأ نب د يلع هذيملت ةطانرغب هيقل هنأ :امهيناث
 ةطانرقب يجر زخلا رفعج يبأ ىنكس نأ ديفي اذهو 3)/(مه555) ةنس
 .عباسلا دقعلا ىلإ سداسلا دقعلا زواجتتس

 نموملا دبع نأوه ءرخآ ءيش لافغإ تايطعملا هذه لك دعب نكمي الو
 هيلإ هللا هاقوتيس .هتعاط نع نيجر اخلل هعبتتو هتمارص لكب يلع نب
 ىط هتلواحمو هحماست لكب بوقعي وبأ هنبا هفلخيل .(ه 558) ةنس
 .2هدقت امك يضاملا ةحفص

 دقعلا رخاوأ ناك كلذ نأ ودبيف «ةياجب رفعج يبآ لوزن نع امأ
 نأ نص يشكارملا كلملا دبع نبا هركذ ام لامتحالا اذه دضعيو عباسلا
 م ةياجيب دمصلا دبع نب دمحأ رفعج ابآ يقل :قيتع ند نسحلا ابأ

 نبا ركذ دقف .جحلا نم قيتع نبا لوفق دعب ناك هنأ رهظي يذلا ءاقللا

 نب هللا دبع دمحم يبأ ةمجرت يف "حيصنلا ةدافإ" :يف يتبسلا ديشر
 كلذو ا ل ل ل

 نب نسحلا ابأ نأ يضاقلا نبال سايتقالا ةوذج يفو ا (ه564) ةنس
 لصفلا اذه نم فلؤملا رصع عجار و /203/2:ةمامألاب نملا

 فلؤملا رصع ا“

 184/1 3/5 سة ةلنكتلاو ليذلا“"
 قفل

7 

 "ا
 58 :حيصنلا ةدأقأ :ينبم لآ ديشير 0 6(

56 



 / 1 ؟
 3 نيا تولع امك مح رمت هلكت رثإ :ةراماوب كدطن عع

 اهي ان نيلوألا ةظكفلاب ا قامت هجن ةفادعكجتلا نعت امنت

 ةسايرلاب قافتلاو هاعلاو ةواقحلا ةدضم: نأ ىرينق .ةيتاثلا ةطقتلات قطتي
 ىلاو .هتافوب تهتناو ةيناغ نبأ يحيب ةطبترم تناك اهنأ رهظيو ؛لطت مل

 5 يفرشلا ديجملا دبع ذاتسألا بهذ يأرلا اذه

 ديدندلا تسبألا | وفشلا هيك نكح متاملعلا نووفقتااوكاك ةيقاق لاو

 بدالا نيتم ءاكذ دقوتي باشو 77 لاصخلا يبأ نب هللا دبع يبأ لتقل

 ةنوقب نأ قيلخ نفكحت ناك نفييمعلاو كير اول اركاذ ةسلاعملا معدن
 .ةيناغ نبا يحيك ملاع ريمأ

 نبأ هنع ربع ام ىهو ,ةطقنلا هذه نم يناثلا قشلاب قلعتي اميف امأ

 لك هيف روصتي نأ ءرمللفأ 7 "هللا هعفن تابكن بكنو ":هلوقب كلملا دبع
 رفعج يبيأ ةايح يف هدجي ضومغ لك هيلع ليحي نأو ؛هوركم

 يبأ ةايح ليصافت نم ريثكلا ملعي ناك كلملا دبع نبأ لعلو :ءيجر زخلا
 ةرثكو هيلع هنم ةدئازلا ةقفشلا هذه رسفن فيك الاو ءيجرزخلا رفعج

 فاك يكل وبذور يقفوا دهوتمو قنكاوك" مهلا لاسيما ةاكدلا

 تاطخ نعال وق ؟لكميور ؟19 ويقكفن"] زناعسسم هلل3 ا ىلع وقس رمد هقفت

 0 482/2 :سايتقإلا ةوذج ''"'

 (10 :ققحملا ةمدقم ) :نابلصلا عماقم (”

 118 ىيفدتسلا ينفاقلا باحسأ ىف محلا 7
 2 240/1ق/1س :ةلمكتلاو ليذلا ”

 كفيلا مسقلاو نقولا و ةنيفتت,

 211 ل د سلا ردت

5) 
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 ءازج لضفأ هللا هازج -ماوعأ ةعست ةدم هنع اهعطقي ملو ةيارجلا
 1 (1)م_. 3 ||

 وع

 هنع فشكت دق .رفعج يبأ ةايح يف اريطخ ائيش كانه نأ رهظيو
 عاض نوكي دقو .هملعن ال اممو هملعن امم اطوطخم لازي ال اميف مايألا
 :رثأ هل قبح هلودبالا نلا

 نحملاو تايكنلاب قيثو طابترا اهلف :ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلا امأ

 هل تيتك يذلا هبتك نم ديحولا باتكلاف .يجرزخلا اهل ضرعت يتلا
 لمحي ال وهو جرخ - " نابلصلا عماقم" وه ءاملعلا هيلا عجر و ةاجنلا
 زف و ااضخلا شط نم ةنسقتا ىلع اهاوح ماهخلا ىذتلا نقع بأ مسا

 :يلطيلطلا سقلا ةلاسر ىلع هفوقو دعب لوقي
 نم عنتماو ءاهلصوم رجز ةلاسرلا هذه ىلع يبصلا فقو املف

 ةبق يفو :موقلا رهظأ نيب انجدم ذئموي هنوكل هنم افوحت سقلا هتعجارم
 مهنع هرفس ناح كلذ لالخ يفو ءباوجلا يف هيلع اوحلأف ,مهتنايد

 27" باوجلا اذه بتكو
 تءاج يتلا ىرخألا فورظلا نإف «عماقملل ةبسنلاب اذه ناك اذإو

 ام ءانثتتساي نآلا اهملعن ال يجر زخلا تافلؤم يقابب تطاحأو كلذ دعب

 .هلحم يف يتأيس امك حابصلا سفنب قلعتي
 ةيكلاملا ءاهقف دحأ هرابتعاب يجر زخلا داهطضا لامتحا كانه نكل

 نم ةصاخلا الا اهفرعي ال ؛:ةلوهجم هرايخأ تلظو ءافئاخ شاع مث نمو

 يكلام هيقف هنأ ريغ ؛هتوم دعب هركذ نم ىقبي ال نآو .هقراعمو هذيمالت

 هي ةيكلاملا تاقبط باحصأ مامتها ءاج انه نمو

 1و ةلاو 1 آو ياليل

 39 :نابلصلا عماقم 7
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 .0 دسم الث

 دع نب ا مصل نص ةودويسلا فوك كلا و. هامعلا أذل فلكقكت هلم

 هللا دبع نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحأ نب قيتع نب يلع نسحلا وبا - 1
610 
 نموم

 ةنيدم هتايح رخآب لزن ؛:ةبطرق لهأ نم يجر زخلا يراصنألا
 اف

 (ه523) :ةنس دلو

 عا : 09( : 5 و و هابل
 يبأ نم عمسف جحو .' 2 مهريغو يجورطبلا رفعج يبأو ءنوقرز نبأ

 ,هريغو يفلسلا رهاط 04 5 ١

 ةياجبب يجر زخلا قحلا دبع نبا دمصلا دبع نب دمحأ رفعج ابأ يقل

 نيف در اكش كارلا روعلا همن كعب: ئلاق ا ىيؤلملا عتب ىقطاكو ينج قانا"
 امك هك ايقل زمنا يق اقل ويم كلا نوف ىلا يمتشلا ماحت طلو ةيوعلا

 تلال

 وبأ ":اذكه :239/1ق/1س :ةلمكتلاو ليذلاب يجر زخلا رفعج يبأ ةمجرت يف همسا درو '''

 .نمؤمل فيحصت ىسوم نأ ودبيو (ىسوم نب قيتع نبا نسحلا

 ةولس /51 :جابيدلا 239/1ق/1س :ةلمكتلاو ليذلا :يف يجرزخلا ذيمالت نمض ركذ '”

 .156/1 :ةيكزلا رونلا ةرجش /3/243 :سافنألا

 555/1 :ةياينلا ةناغ
 252/2 ىياتفالا ةوزجا ةمفسلاو + كلاسك" 4

 239/1371 ني:ةلمكتلاو ليذلا *'
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 .207 (ه598) ةحتض نسافيإ يفوت

 ناميلس نب نمحرلا دبع نب دواد نب ناميلس نب هللا دبع دمحم وبأ - 2
 5 لا ضرااسسلا سرابسمالا هللا طوق نب

 (ه548) :ةنس دلو

 .امهريغو لاوكشب نياو يليهسلا نم عمسو ليذه نباو هدلاو

 ةيليبشاو ةبطرقو ةيرملاو ةيسرمو ةبطاشو ةيسنلبب عمسو
 ةسسلسألا نلدلا نست اهزيغوب ةقلاتو

 ةيليبشاب يلوف .برغملاو سلدنألا نم ةريثك ندمب ءاضقلا يلو
 ءاضق ىلا ايلاو داع مث ءالسو ةتيسو ةبطرقو ةيسرمو ةقرويمو

 نين ناوضمكلا ىلا ليمن ةقازتلاو لودعلا لاخيم ةكانكتم ىف ناك

 (©!.ةيرهاظلا ةقيرط بلغيو هرظن

 ا ةلمح ىتيعرلا هذيملت ركذ رعش

 .©7(ه612) ةنس لوألا عيبر يف ةطانرغب يفوت ”٠ : 5 5

 /555/1 ةياهنلا ةءاغ /460/2 "رابكلا ءارقلا ةفرعم 256/1/3ق/5س ةلمكتلاو ليذلا) '''

 482/2 :سابتقالا ةوذج

 تاقيط /51 :جابيدلا 239/1ق/1 س :ةلمكتلاو ليدلا :يف يجرزخلا ذيمالت نمض ركذ 7
 .156/1 :ةيكزلا ر ونلا ةرجش 3 :سافنألا ةولس /ظأ 67 ةقر ولا ةيكلاملا

 416/3 :ةطاحإلا

 56-57 :ينيعرلا جمانرب

 ةركدش) ]2 يانقلا نيلفألا ةافحت خراف 155: نيمرلا يساكربا883/2ةلكلا 7
 / :ةاعولا ةيفب 491 :ىطويسلل ظافحلا تاقبط 3 :ةطاحإلا /] 197/4 :ظافحلا

 ْ ظ173 ةقرولا ةيكلاملا تاقبيط 72

 445/ :ةمجرتلا
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 طوح نب ناميلس نب نمحرلا دبع نب ناميلس نب دواد ناميلس وبأ - 3
 (!!.يدنالا يثراحلا يراصنألا هللا

  (ه560) ةنس دلو

 هلو .ةتبسو ةطانرغغو ةيليبشاو ةقلامو ةبطرقو ةيسرمب ذخأ

 .هحويش هيف ىمس جمانرب
 2,سانلا لضفأ نم هللا همحر ناك ' :ينيعرلا هذيملت هنع لاق

 افقورعمو .ءايح مهدشأو
 1 ةلاوعلاوب ةهانلاب ةفانشت ف

 ةنس يناثلا عيبر نم سداسلا يف اهئاضق ىلع ىهو ةقلامب يفوت

3 

 دمحأ نبأ دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب ديزي نب دمحا مساقلا وبأ - 4

 يومالا ديزيلا دلخم نب يقب نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دلخم نب
 4 (ه537) ةنس دلو .يرقملا يبطرقلا

 هللا ديع ابأو نمحرلا دبع نسحلا ايأ هدجو ء.ديلولا ابأ هابأ عمس

 رفعج يبأ ىلع ًأارقو ءلاوكشب نباو ءيجر زخلا قحلا دبع ني دمحم

 /51 :جابيدلا 239/1 ق/س :ةلمكتلاو ليذلا /85/1:يف يجرزخلا ذيمالت نمض ركذ 7

 ةيكلاملا تاقبط /و 2 ةقر ولا :جاتحملا ةيافك /59 : جاهتبالا لين /141/1 سايتقإلاةوذج

 ةرحش /66/2 :فلسلا لاحري فلخلا فيرعت /243/3 :سافنألا ةولس ظ167 :ةقرولا

 156/1 ةيكزلا رونلا

 56 :ينيعرلا جمانرب 0

 :ظافحلا تاقبط 503/1 :ةطاحإلا /1398/4 :ظافحلا ةركذت /56:ينيعرلا جمانرب) '"'

 174/1 :ةيكزلا ر وتلا ةرجش /94/5 :بهذلا تارذش 2

 ةريكتلاو ليلا 52 «يصيسرلا مفانرو85/[:ةليكتلا» نفكر وكلا ديدات نورك كولا“

 :ةقر ولا :جاتحملا ةيافك /59 :جاهتبإلا لين /141/1 :سابتقإلا ةوذج 239/1ق /1س
 243/3 :ساقنألا ةولس /و2

 66/2 :فلخلا فيرعت
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 "نابلصلا عماقم ' ءيجرزخلا قحلا دبع نبا دمصلا دبع نب دمحأ
 مساقلا يبأ ىلع أرق امك !!ءهاور امو هفلأ ام رئاس هل زاجأو

 (2!.هقيلأت نم "فنالا ضورلا " يليهسلا

 يجر زخلا قحلا دبع نب دمحأ رفعج يبأ ىلع ءانثلا ريثك ناك
 دع ند همكم نك كلام ءامألا الطوم ةناوزم وقتا" هليففي ةداتشألاو

 ثدح نم رخآوهو'“ ءًاعامس عالطلا نبا نع ةءارق يجرزخلا قحلا

 ةليوط ةدم شكارمب ماقأ "7 ماع نيا وهو هلزاجأ ةزاجاب حيرش نع

 0 بق اهو ليف و ايذقلا عز فومشا وق وق اخت: نلمق ةنرآ ىلا

 ىلا ليميو كلام بهذم نع بغري ناكو ':ينيعرلا هذيملت هنع لاق
000 59 : 5 ١ 

 ا هنأ عيسشدبو مرح قفا لا م رسبو ,رغاظلا

 هتبالو هدم هماكحأ يف رهاظلا لا ليمي ناكو ١ :ىهاينلا لاقو

 ل ىف عيطخللا ناك كلذ لفي

 هياب يف ءيش نسحأ هنإ :ليق :تاهباشتملا تايآلا يف باتك هل
 : . ها 5 : 5 د 5 9
 ىف حجماترب اضيبأ هلو نس حج ىف 0-1 ركع ء ىف هقراقيال كاتكوأ 1

 1آ10) . 4
 0050 ١

 52 :ينيعرلا جمانرب 0

0 

 ةولس /ظ167ةقر ولا ةيكلاملا تاقبط /5] :جابيذلا /240/13/1 س:ةلمكتلاو ليذلا 9

 ١ 243/3 :سافنألا

 .187/2 يشآ يداولا جماترب /31 :ينيعرلا جمانرب /116/1:ةلمكتلا 5

 همس ل

 11671 ةليكيلا ©

 50 :ينيعرلا جمانرب

 !18 : سلدنألا ةاضق خيرات '*'

 917/1 فر اغلا نوه 1118: ننلدنالا ةانهق كر ات:516/2 28 نس: ةليكتلا و ليذلا"""'

 510/2 قا ما ةلطكتلاو نلوذلا "11

 مق ذك



 ا وهو فم

 ميهاربأ نبي فسري نب يلع نب ميهاربا نب ىلع نسحلا وبأ يضاقلا- 5

 صافقلا نباب فورعملا يماذجلا
 (ه555) ةتس ةطانرغي دلو

 يقلو ,ةقلامب هسير دت رضحو هسلاجو يليهسلا مساقلا ايأ يقل

 رهاط نب هللا دبع ابأ جاحلا ةبطرقبو ءدمصلا دبع نب رفعج ابأ ةطانرغب
 .يسرملا

 هس الكفاح اكسو ناك * : يشكارلا قلك دبع نبا ةفهرلاق

 هتلمح ءاقلو ملعلاب ةيانعلا ديدش وحنلا يف ارهام الدع ارثكم ةياورلا

 ' هتدافإ ىلع اصيرح مهنع ذخأآلاو

 .ربلا دبع نب رمع يبأل "راكذتسالا " باتك رصتخا

 (ه632) ةنس ةجحلا يذ 19 موي ةطانرغب يفوت

 ينوتمللا كاز ىلوم قفوم همسأو دادسلا يبأ نب دمحم ىسيع وبأ- 6

 .ةيسرم لهأ نم

 (ه554) ةنس دلو

 نم همزالو هب صتخاو .هنع رثكأو شيبح نب مساقلا ابأ عمس

 يجيشبلا رمع ابأو ديمح نب هللا دبع ابأو ,هتافو نيح ىلإ (ه578) ةنس
 ظ .ةرمج ىبأ نب ركب ابآو

 افورعم ناكو ينيعرلا لاق امك ادبتسمو ايئان ةيسرم ءاضق ىلوت

 .ماكحألا يف ةهازنلاو لدعلاب هئاضق يف

 :ةيكلاملا تاقبط /118 :سلدنألا ةاضق خيرات /50 :ينيعرلا جمانري /1 16/1 :ةلمكتلا "'
 مالعالا نم شكارمب لح نمب مالعالا /91/1 :نيفراعلا ةيده / "و151 " :ةقرولا

 135/2 :يشكارملا يجراعتلا سابعلا يضاقلل
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 يفلان زينك نقل

 ةنس ةريخألا ىدامجل يناثلا نينثالا موي نس أ ورمع نأ دعب يقوت
 .(ه642)

 نود هتعنو هتفصب هركذبي يشكارملا كلملا دبع نبا درفنا رخآ ذيملت - 77

 هلع ققلاوب نيجي ززقلل قاع ىدلا ىموزلا كؤونلملا كلذ نفو:ةضيلا

 رشنو مظن نم هديس نع ردصي ام لك بتكي ناكق ةباتكلاو ةءارقلا
 نكما ىل هنآ ودني: ئقلا نوسألا نم. ةمعلاو كولعملا اذهير يخلو فبلاكو

 يجر زخلا رفعج يبأ ةايح نم امهم ايناج تءاضال .ءاهيلع فرعتلا

 ظ ا يوكتلا

 ةزاسسلا

 نم مغرلا ىلع يجر زخلا قحلا دبع نبا دمصلا دبع نب دمحأ فلخ
 انتم هوك كم كد احداهن ىلعب اذ رن ب كاف اسلا نعل تدك نسكلا
 ىاتألا هذه يلي اسمعو قمن ومختلا يطعننلا قل تكول لكهتو انفك
100 

 يبأ جاتنإل ىلوألا ةروكايلا رهظي اميف وهو ”نابلصلا جماقم © 1
 .(ه542) و (ه540) :يتنس نيبام هيتك ذإ يجر زخلا رفعجح

 ةمدقم يف درو دقو «ليلقب نيرشعلا قوف كاذ ذإ هرمع ناكو

 يف ءاجو :" يجر زخلا قحلا ديع لآ نم يبص "هبحاص نأ باتكلا

 :يلطيلطلا سقلا ىلع فلؤملا دودر ىدحإ

 ةلقو ,ةعلاطملا لاقغإو ءنسلا رغصل روصقلا نئاب ينأ ىلع '

 "يايا كضارتعا لبق كلذب ةيانعلا

 هجو ,ةلطيلط يف اريسأ ناك امل يجر زخلا نأ وهف ؛هفيلأت ببس امأ
 ةيفو السلا يلغ نفاد نسمتلا ىلا اهيق .هيوعديا ةلاتسر- اهذم نش هيلا

 ' هنوكل :رمآلا لوأ يف فوخت ,ةلاسرلا ىلع سفعج ىبأ فقو املف
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 ناح كلذ لالخ يفو ,مهتنايد ةبق يفو .موقلا رهظأ نيب انجدم ذكموي
 ةقاووب ناملشلا ةماقتم نفسا ناودخلا هديتك هين وتنمو

 نيلتبملا نيملسملا نم ةعامج يديأب خسن يف هكرتو :ناميالا تاضور
 .هصلخت يف هللا رسي امل ةلطيلط يف رسألاب

 تاتكلا تشن يانا فطلا"اهاو نع اهسلا نأ: ىلإ :ةرانشإلا نيوحتو

 ةنس ناك هتياتك خيرات نإ :لاقو يراصنألا نمحرلا دبع نب دمحم ىلا

 ايأ ةخسن ىلع ةبوتكملا ةرابعلا نم ءاج مهولا نأ ىدبيو '!7(ه806)
 ,ىلعأ ىلا لفسأ نمو 1 ةقرولا نيمي ىلع ,2367ددع ايكرتب ايفوص
 -امهنع هللا افع -يلينحلا يراصنألا نمحرلا ديع نب دمحأ " :اهصنو

 ْ "806 ةنس هفطلب

 افا كليعلا ا سلا دراج ىف انا ضر الا فلذا عا نهاللاو
 اساسأ دمتعا ىتلا يه ةخسدلا هذهو ءيراصنأآلا نمحرلا دبع نب دمحأ

 01 اقل صنل هقيقحت يف :يفرشلا ديجملا دبع ذاتسألا

 يف (ه751ت) ةيزوجلا ميق نبا دنع لوقن باتكلا نع تدرو دقو

 هذه نم بيرقو "” :هتارظانم ىدحا نع لاق ثيح ىراسيحلا ةياده

 قاس مث ””"برغملا دالبب نيملسملا ءاملع ضعبل ىرج ام ةرظانملا

 أ”/.نابلصلا عماقم يف ابيرقت يه امك يجرزخلا ةرظانم

 538/4 : نيفراعلا ةيده '''

 (19::ىقحملا ةندقم) قابلحلا عمات“

 88 ىراشتلا نانا"

 120 + قابلصلا عماقم
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 تايآ يف راوتألا " : هباتك يف (ه875ت) يرئازجلا يبلاعثلا فولخم

 (!7"راتخملا يبنلا

 هذه نم تاسنبتقم تدرو دقو ":ينونملا دمحم ذاتسألا لوقي

 فولخم نب نمحرلا ديع ديز يبأ دنع -نابلصلا عماقم ينعي - ةلاسرلا

 ثيح راتخملا يبنلا تايآ يف راونألا " هياتك يف يرئازجلا يبلاعثلا

 هنع ربعي ىذلا . اهفلّؤم مسإ نع نلعي نأ نود :ةرم نم رثكأ اهنع لقن

 نسحأ ":لوقيو هب هوني مث ةبطرق ءاملع نم نيققحملا ةمئالا ضعيب
 ماقأو «نايبلا ةياغ ةميدقلا بتكلا تاضماغ نيبو ؛ناسحإلا لك هيف هللاو

 حضاوو «نايبلا ةياغب مهبتك يف امب .باتكلا لهأ ىلع ةجحلا
 ١)2( تاهربلا

 يبنلا ماكحأ يف” " سوفنلا قالعأو سومشلا قافآ " - 2

 فشكت دقو .ءهدوجو ناكم -نآلا - فرعي الو ءملسو هيلع هللا ىلص

 .دوقفملا مكح يف لازت ام يتلا يجرزخلا تافلؤم يقابو وه مايألا هنع
 نيويمتقلا قافأل نسدكتسم ومو ليوا قارا ذو

 .هلبق ر وكذملا

 لبقو رجفلا دعي اميف قفتملا هيلع ام نايب يف قفترملا نسح" -4
 ١)5( ةفشلا

 (583) : قئاثولا مسق طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةطوطخم ةخسن هنم دجوي '''

 24-25 ص /13 ع " ىملعلا ثحبلا " ةلجم 2
 هيفو /240/1ق /1س ةلمكتلاو ليذلا /85/1 : ةلمكتلا /ظ84 ةقرولا : حابصلا سفن 3

 ' ةيوبنلا ةيضقالا يف سومشلا قافآ هناونع نأ
 هللا ق1 نم لكلا ونيف

 .ةحفلاو عيستلاو' نفسلاو ةشفن 03
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 ل تايآ ةفرعم يف ليبسلا دصق " -5

 كوش ءاكتفا ىف "كرولا ماعم "ك6
 0 وف موو

 نا يتلا لئاسملا ىلع هتيوجأ "-8

00-6 

 .هلحم يف الصفم هنع ثيدحلا يتأيسو " حابصلا سقن" -0

 ا”النيلا لصي مل هنأ بيرق تقو ىلا نظي ناك دقو
 "نموملا ديع ةلود ىلا ةقيلخلا ءدب نم خيراتلا يف باتك "-1

 بلاغ نبا ركذ ” :لاق ديعس نبا نع القن يرقملل بيطلا حفن يف ءاج

 هدف يمر افك هل: يطوقلا نمو وحلا علا سيعوبا شدجاب متل ن1
 نقولا يع ةلود ولا نيللدنألا راي ىف ىونتا ن1 نلا ةقيلكلا قي نم

 لك

 " : لاقف صنلا اذه ىلع ينونملا دمحم ذاتسألا انليق فقو

 نب دمحم مساي ةلمكتلا يف مجرتملا وه يجر زخلا قحلا دبع نأ رهاظلا

 يجر زخلا قحلا دبع ني دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب قحلا دبع

 انيلا لصي مل هنا :13 : نابلصلا عماقمل هقيقحت ةمدقم يف يقرشلا ديجملا دبع ذاتسألا لاق ''

 .نايلصلا عماقم ريغ يجر زخلا تافلؤم نم

 240 : يسلدنألا ركفلا خيرات يف ايثنلاب لخنا : هلقنو 181/3 : بيطلا خفت
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 (17 بيلا مير | ةيقفلا

 ىلع فقي مل هنإ :لوقي رابآلا نيابي اذإف ةلمكتلا ىلا تعجر العفو
 ا

 «تصجرت يف ىرخأ رداصم ىلا عوجرلا نم دبال ناك مث نمو

 :نيبت اهيلا عوجرلا دعبو

 نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب قحلا دبع نبأ دمحم نأ -]
 ه560 دعب كلملا دبع نبا لاق امك ىفوت يجر زخلا قحلا دبع

 .هللا ديع وبأ هتينك نأ -2

 ملع ىلع ناك هنأ ديفي ام -ملعأ اميف -انيلا لصي مل هنآ 3

 .فراعملاو مولعلا نم هريغ يف وأ هيف تافلؤم هل نأوأ خيراتلاب

 يتلا نطاوملا نع اثحب ءبيطلا حفن ىلا ديدج نم ةدوعلا تناك مث
 ءزجلا يف امك وه اذاف يجر زحلا قحلا دبع نبا رفعج ىبأ اهيف ركذ
 .عضاوم ةثالث يف ركذ دق سر اهفلاب صاخلا نماثلا

 نب دمحم نسحلا يبأ ةمجرت يف :156 : ةحفصلا :يئاثلا ءزجلا ١-

 هنأ هيفو (ه540) دودح يف ىفوتملا يردبعلا ليقطلا نب نمحرلا دبع
 نب نمحرلا ديع نب دمحأ رفعج ويأ مهنم ةعامج نع تاءارقلا ذخأ

 ةنس ىفوت مدقت امك ريخألا اذهو ءيجرزخلا قحلا دبع نبا دمحم

 (ه5ا1)

 نايح يبأ نع ثيدحلا يف :561 :ةحفصلا :يناثلا ءزجلا -ب

 مساقلا يبأ نع عابطلا نبا صفح يبأ ىلع أطوملا أرق هنأو يسلدنألا

 .هدنسب عالطلا نيا نع قحلا دبع نبا نع يقب نبأ

 72 : نيدحوملا دهع يق نونفلاو بادآلاو مولعلا 0

 1372+ ةيحرتلا 406/21: ةليكتلا ©
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 دبع نب دمحأ نب قحلا دبع ني دمحم وه اذه قحلا دبع نباو

 نيح اقيقد يرقملا ناك دقو يجر زخلا قحلا دبع نب دمحم نب نمحرلا

 دعب تناك .مدقت امك هتافوو رفعج يبأ ةينك هقح يف لمعتسي مل

 (ه560)

 هلقن يذلا صنلا دجوي هيفو 181. :ةحفصلا :تلاثلا ءزجلا -ح

 قحلا دبع نبا رفعج ايأ نأ ودبي يذلاو .مدقت امك ديعس نبا نع يرقملا

 قحلا دبع نبا دمصلا دبع نب دمحأ انمجرتم ىه هيف روكذملا يجر زخلا

 :ةيلاتلا بايسألل كلدو ءىجرزخلا

 زوجا هلك ماد
 ةنس ايح ناك هنأ ىنعمب (ه582) ةنس تناك هتافو نأ -2

 (ه565)

 كلملا دبع نبا : لوقي ,خير اتلايب مامتهالاب افورعم ناك هنأ -3

 أر وهشم «لبنلاو ءاكذلاب افورعم هتبيبش يف ناك ”: هقح يف يشكارملا

 ا ويوصل ورع و وكنز ركأ ةجكيدتملا ةنفكلاب

 اسست ا

 وأ ايضار ساف ةنيدم ىلا -هتايح رخآ -يجر زخلاب فاطملا ىهتنا

 ديع نبا كلذ لجس دقو ءهرمع نم ةريخألا تاونسلا اهيف شاعق ءاهراك

 امم رفعج يبال ءاعدلاو فطعلاب ائيلم اليجست ةلمكتلاو ليذلا يف كلملا

 :لاق قيلعت لك نع ينغي

 ىلع ملكتلاو ثيدحلا عامسإ مزتلا ساف ةنيدم مدق امو '

 كلذ ىلع رمتساو ءساف يتودع ىدحإ نييورقلا عماجب '”هيناعم

 239/1 3/1 نمد ةلئقتلاو ليدنا 7
 ع 5 1 21 2(

 مهرمأو سلدنألا نم نيثدحملل مهتئاعدتسا يف رهظ ءاريبك امامتها ثيدحلاب نودحوملا متها '
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 باطخ :هسلجم رمح 3 "3 هك اقلخ . هد هللأ عضشنو ايستحم 7 أرياص

 ]ا ع

 ” ةدغلا لهأ سيئر

 هل عفدف .رانيد نوتسو رانيد ةثامثالث :هل لاقف .ةنس لك يف ةقفن نم
 جاتحت أم نود كي نيماع ةبارج هذه :هل لاقو .رانيد ةكامنامت باطخ

 هنع اهعطقي ملو «ةيارجلا هذه هل بترو .مساوم نّومو ةوسسك نم هيلا
 ىفوت نأ مدل -نينيسسحملا ءازح لضفأ هللا هازج -ماوعأ ةعست نم ةدم

 2( ل ّ ٠

 رفعجوبأ

 ريمغ همامأ دجي مل ؛هتايح رخآ يف رفعج يبأ لاح تناك كلت

 ىلع شيعلاو هيلع هي هللا لضفت يذلا ملعلا رشنو باستحالاو ربصلا

 هللا همحر -ايضرم ايضار هللا يقل نأ ىلا :.مهناسحإو ناوخألا دقفت

 ةتامسمكخو نينأمثو نيتنثا ةنس نم ةجحلا يذ بقع هتافو تناكو
 . هرمع نم نيتسلاو ةثلاثلا يفوهو ساف ةنيدمبأ” ةيرجه 00 30

 نأ ودبيو ( 47 : نونفلاو بادآلار مولعلا : يتونملا ) ةيراغملا نيثدحملا بناج ىلا هيسر دتب

 رخآي وا لكشب قاطتلا اذه يف لخاد نييورقلا عماج يف ثيدحلا عامسا همارتلا يف يجر رخلا

 ىضاق وه نوكي لهف . ندعم ا لهأ سيئر باطخ ىلع فرعتلا ثحبلا اذه عطتسي مل ا!"
 هامل خذ ةعامج عم (ه579) ةنس يدحوملا فسوي بوقعي وبأ هيلع ضبق يذلا ندعملا

 (158 : نيدحوملا مسق : برغملا نايبلا : رظنا) ؟ نزخملل اهدرو مهلاومأ لصأتساف ساقب
 ) ريهشلا ماوع ندعم هنأ ر وصتم نب باهولا دبع ذاتسألا لاق امك ىدبيف ' ندعملا ' امآ
 ساف روس يق ديدجلا باب نم هيلا جراخلا جرخي ناكو (352/3 : يبرعلا برغملا مالعا

 000 ساطرقلا : رظنا) يبرغلا

 24124011311 نت ةليعتلاو نيؤلإ 4

 241 هيقلاو'نفسلاو ةتنفتت“"
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 ىناثلا لصفلا
 حابصلا سفن

 (هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ ىف)

 يجرزخلا ىلا هتبسنو باتكلا ناونع
 ففلؤملا كلذ ىلع نفن انمبك " افيشلا نيفت" قهتاقكلا ناوكع

 5 610 هه 1 ل و 4
 رداصملا يق دروو حايصلا سفن هتيمسو :لوقي ثيح هسفن

 : امه ناياتك هنإ :لاقف اذه ىف ىنونكلا

 يذلا و ' ةيكزلا رونلا ةرجش "باتك ىف دحوبال ىذلا ءيشلا

 ل لاحأ

 "1 رولا تاديعلا فنا"

 /"ط167 ةقرولا " : ةيكلاملا تاقبط /50 : جابيدلا /240/1ق/1 س + ةلمكتلاو ليزلا ©

 /2/74/1 : نيفلؤملا مجعم /156/1 : ةيكزلا ر ونلا ةرجش /242/3 : سافنألا ةولس

 /173/1 " هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يف رخآو " : هيفو نييورقلا عماج

 /13 : "نابلصلا عماقم " قيقحت ةمدقم /107/3 : درسا مالعالل ةيبرغملا ةعوسوملا

 (66 : ىصقألا برغملا يق ثيدحلاو نآرقلا ةملعم /352/3 : ىبرعلا برغملا مالعا

 2011 0 ةئارفلا ةضوفلا“'
4 
 . " هحوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يف حابصلا سفن " : هيفو 156/1 : ةيكزلا رونلا ةرجش
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 سفت يف راشأ يجرزحلا نأ ىلا ريخآلا يف ةراشإلا ردجتو

 قالعأو سومشلا قافآ " :وهو ىرخألا هقيناصت دحأ ىلا حايصلا

 تيدي امم 17"ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكحأ يف ”سوفنلا

 " ةبسن ىرخأ ةهج نم
 بلا" تاسعا نيقن

 هفيل'ت نمز
 (ه558) ةنس يلع نب نموملا دبع يدحوملا ةفيلخلا اق دس

 دعب -هتيالو يف هب ماق لمع لوأ ناك يذلا فسوي بوقعي ىبآ هنبا هفلخ

 مهدالب ىلا داهجلل نيعمتجملا سانلا حيرست وه -ةعيبلا هل تمت نأ
 تاقدصلا قيرفتو ء:نوجسلا حيرستي داليلا عيمج ىلا بتكو .مهلئابقو
 طسب نأ دعبو ءوقعلا اذه لظ يف هنأ رهظيو ,هلمع عيمج يف

 لحد سلدنآلا داليو برقملاو ةيقيرفا دالب رثكأ ىلع مهدوفن نودحوملا

 تقبس امك .بوقعي يبأ ىلا برقتلا لواحو برغملا يجر زحلا رفعج وبأ
 .كلذ ىلا ةراشإلا

 ناك بوقعي يبأ مساب هجارخإو حابصلا سفنل هفيلأت نأ ودييو
 دللو ىلا ىمرم

 :يتنس نيب ام وه "حابصلا سقن "فيلأت نمزف اذه ىلع ءانبو
 نكل ءيدحوملا فسوي بوقعي يبأ ةفالخ ةدم يف يأ ه580و 8

 هنأب لوقلا ىلع ثعبي ,'””نينموملا ريمأب ريخآلا اذهل يجر زخلا فصو

 . ظ 89 : ةقرولا : حايصلا نري

 : ساطرقلا /99 : (نيدحوملا مسق) : برغملا نايبلا /347/2 : ةمامالاب نملا : رظنا 9

2. 

 :ى]  ةقرؤلا تابصلا نفيا 3-35 00:03
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 يبأل ةعيبلا اهيف تددج ىتلا ةنسلا يهو ه563 ةنس دعي هفلأ امنإ

 مجسني ام اذهو .'''نينموملا ريمأ نب نينموملا ريمأب ىمستو بوقعي
 .ةطاترغ يف ةرتفلا هذه يف ناك رفعج ابآ نأ نم مدقت ام عم

 نود ه580 ليقو ه563 دعي فلآ باتكلا نإف ءلاحلا ناك امفدكو

 .اهنيعي ةنس ديدحت عيطتسن نأ

 هفيلأت نم فدهلاو هحوضوم
 هخسانو نآرقلا بيرغ وه ”حابصلا سفن "باتك عوضوم

 ةوركذ نيذلا ءكلذ نع حصقأ امكو ءهاوتحم يف ىه امك :هخوسنمو

 .كلذ مدقت دقو ءيجر زخلا تافلؤم نمض

 + ةظؤلز ةسنكز كادننا ىلا مهي ةنأ قوق هةنيلات قمت ف وزقا انآ

 بيرغ يعوضوم نع ضومغ نم فلؤملا هاريام ءالجا : الوأ

 امك هتبطخو باتكلا ناونع كلذ ىلع لدي .هحوسنمو هخسانو نآرقلا

 .هقيرطو هجهنم يف يتآيس

 ءاماعلا وب ملعلا يعيش ولو اخي رتيذلا هود فيولا ةحنيوخ ةوفاستف' ءاركاك

 سفن " نوكي . اذهيو ,مهتوعد عم مجسني ءانيعم اينيد اهيجوت

 هنودلا هزلي( فقع [ ندع ونت مانا ةوحضمللا ةرومض” نابع

 0 ساقط ةلوصأ نلا ةووغلاو
 رخآ فده ىلا مرد اذه يحوزخلا لمع نوكي نأ اضيأ لمتخيو

 عوجرلل معن :لوقي نمك وهف ءلوصآلا ىلا ةدوعلا موهفم حيحصت وه

 نم نإو «ءسانلا رئاس لوانتم يف سيل كلذ نكل -الثشم- نآرقلا ىلا
 يفو .:ةصاخ ةيملع تالهؤم هل نوكت نأ دي ال كلذب عالطضالا ديري

 .هحوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ ةفرعم اهتمدقم
 352/2 : ةمامالاب نملا 00
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 :مولظم هنأ هتاذ تقولأ ىف هحيملتو

 ميسر ءايحإ يف هايأ ليقتو ,نيقتملا ملع عفر نم مساب [ . ]"

 اتديس .نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلا هلدع نم مولظملا ىوأو «نيدلا

 يضر نينموملا ريمأ نب بوقعي ىبأ نينموملا ريمآ مامالا ةفيلخلا انالومو
 1 ةعامللا

 هتقيرطو هجمنم
 ناك هفلؤم نأ كلذ ءباتكلا فيلأت نم فدهلاب ةلأسملا هذه طبترت

 بيرغ :يعوضوم يف سايتلاو ضومغ نم هاري ام عقد ىلا , يمرب

 :هلوقي هسفن فلؤملا اهنع ربع ةريثك ءايشأب

 هطارص ىلا ىدهأو . ميلعتلا ىف اليبس حضوأ هتلعجو '

 ءاقيتسالا كرادم ىلا رناصتخالا رامضم نم هتجرخآو .ميقتسملا

 02( 1 إ هلآ

 . حاور هاو

 ام كلذو ءفلؤملل العف ققحت دق كلذ نم اريثك نأ ودبيو

 بترف «ميلعتلا يف هتايصوصخو يمالسالا برغلا ةثيب ىعار دقل
 ىتلا ةيفاقثلاو ةيسايسلا فورلظلا ىعار امك .بازحالا قفو هباتك

 . " وأ ةقرولا " : حابصلا سفن ''7

 را 1 هور لا + اعصلا نفت
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 ةكيردلا فلوو ت10 وشل او كنب اذلا و يور نيل عاملا اة هاو

 نم دبال لب ؛هنم ماكحالا طابتتساو .هللا باتك مهفل يفكت ال هدحو

 .حيحص سكعلاو نيزاوملا لضت ال ىتح . خوسنملاو خسانلا ةفرعم

 ميدقت ساسأ ىلع ءاهنم دحاو لك بتر بازحألل هبيترت يفو

 .هدكو خوسنملا راهظإ العاج .هخوسنمو هخسان مث ءالوأ "هبيرغ"

 در وي بيرغلاب همامتها يفو "هخوسنم ":ناونع تحت هعضي مث نمو

 تاسناو يتذلاو نكلاب ماع باتكلا ىف' قفا انغأ اهومكتو#و تاءازقلا

 يويشلا لئار ايف فاك لوزنلا
 ةبطخلا دعي باتكلا لوأ يف بيرغلل دهم هنأ ىلا ةراشإلار دجتو

 نآرقلا ظافلأ بيرغ "ةعيبطب هيف فرع ءريغص لصفب ةرشايم

 ؛نآرقلا ظافلأ بيرغ نم نإ "' :لاقف ءاهلوانت يف هعبتا يذلا هجهنمبو

 ,اهنايب يف ةدايزلا ىلا اهيناعم عاستاب جاتحتو هيف اهر ود رثكي افورح

 :نيبيرض ىلع يهو

 اذ هاو يم لاو ا يكرر

 ىلا ةعجار امإ نوكت .:ةفلتخم ناعم ىلع لاقت .:ةظفل اهنمو -

 الصأ اهنم ىنعم لك نوكي لب .ةعجار ريغ امإو ءاهنم دحاو لصأ

 كم اهنلهروبلا اههدنعا اوراكت نياكحلا ناد يتسن ل5 اة توم

 فورح ىلع نوكي باتكلا اذه هب متخأ اباب اهل درفا مث بازحألا بيرغ
 ظ (1) 0 هجعملا

 ركذي نأ هتفي مل هنكل ,.خوسنملاو خسانلا عم هلعفي ملام اذهو

 اهتاعارم يغبنت يتلا دعاوقلا ضعي .ةقرفتم عضاوم يفو .باتكلا لخاد

 :يلاتلاك يشو

 و1 * :عايسشلا شفت" 1
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 رمألاو ةظلغلا نم اهانعم لثم يف ءاهريغ تايآبو ءفيسلا ةيآي خوسنم

 هع

 ا قتلا

 يذلا مالكلا مامت نم وه امنإو ءهليق ام خسانب سيل ءانثتسالا " -
 3 همدقتم

 دق"
 3 ." يآلا ب بيترت يف هخوسنم ىلع خسانلا مدقتي دق

 1 ا وس لوح يتاقللا نآل اينانملا كلا تيتو ال"

 ا ا مرحيو :خوسنملا مرح ام لحي خسانلا نإ"

 اا ا ل يقول

 01 ىحلا مقر ةاتعم خستلا"

 تقلا حقو اويك سنخ ناجل ورا كحل ةينيفتاالا

 ْ 50 علا

 أ”7" ..لعفلا لبق خسنلا نوكي نأ نوركني ملعلا لهأ رثكأ '
 ااا فصلا نم ناك ال ميمو هلع قارقلا"

 "ا
 "ا

017 
0 0 0 

1 
0 1 

 لظاذك "

5" 

 ا
 ب " : ةقر ولا : هسقن

106 



 (1) 00000 ١ هما
 . صيصختو نييبت وه امنإو .خسنب سيل اذه... ' -

 ردقب كلذ ىلإ دصقو ءبيرغلا يف عسوت امر دقب فلؤملا نأ ودبيو
 كلذ يطيل ند ةوتسكلا و يسال فد اهلل اون اضيالا لو احنا

 اذه هلمحي ال امب (فورعملاب) :ىلاعت هلوق ليوأت يف اوملكتو " :هلوق

 وأ يكم باتك وأ ساحنلا باتك ىلا سايقلاب زجوم هنكلو '7"زجوملا

 لثم .خوسنملاو خسانلا بتك نم رييك ددع ىلا سايقلاب ال ءيبرعلا نبا

 ....مهريغو ةمالس نبأآو مزح نبأو ةداتق بتك

 سقت يف هتقيرطو يجرزحلا جهنم تازيمم مهأ يلي اميقف دعبو

 ايفلا
 0 ركل ميول قارا
 ا رجلا ىلا كر انسلا ةفسما امك” ملعلا اذه كل ذل لاو

 بسحو روسلاو بازحألا قفو ؛ميركلا نارقلا قايس ىف -

 :تفدبحلا ىف اهيكرت

 .باتكلا متخ بايب هيمسي ام وهو ءيمجعم قايس يف -
 فقلؤملا لواح دقو .باتكلا نم ريكألا مسقلا لثميو :لوالا مسقلا -أ

 ىواستي ثيحب «نآرقلا بيرغ ظافلأ نم نكمم ددع ربكأب هيف يتأي نأ

 ريسفت يف ةبيتق نباو «نآرقلا زاجم يف ةديبع يبأ نم لك عم كلذ يف

 هذهو «نارقلا بيرغ يف ةفلؤملا بتكلا عسوأ نم امهو ءنآرقلا بيرغ

 يع نو عع ندا لم لك درا انهاناكي ف رقتم نانو ةشنمش

 لوطلا اهيف تيعار ميركلا نآرقلا نم ةفلتخم روس يسف يجر زخلاو

 .نيمقلاو لم ركلاو

 : و51 "+: ةقرولا "'
 "6 ل 2(

107 



 اذه يف وهو رنوسبلا رئاس يف ادرطم نوكي ناك ءيش اذهو

 ناك هنأ ىدييو «نآرقلا بيرغ نم ةييرعلاب ءاملعلا هريتعا امع جرخيال

 نياوأ جاجزلا وأ ءارقلا دنع دجوب .ءالثم ةيبتق نبا وأ ةدييع يبأ دنع

 . حيحص سكعلاو ءزيزع

 تايآلاب دهشتسيو ءابلاغ كلذ يف عسوتي بيرغلل هحرش يف ىهو
 ءاملع و انك و كت اكلا وب افترض لاودأ قسد يونلا في فاكتلا و ههكاردلا

 أ"!.نيترم ريغ رعشلاب دهشتسي ملو ةيبرعلا
 ثعبلا موي مكثعيب ينعي " :(©' (مكييحي مث):ىلاعت هلوق دنع لوقي

 (*/." (نيتنثا انتييحأو نيتنثا انتمأ انبر ):ىلاعت هلوق هلثمو نوشنلاو
 . 1 4 5 هع - .٠

 لك هملع عسو ىنعمب" '”7(عساو) :ىلاعت هلوق دنع لوقيو

 . "و93 " ةقرولا يف ةرمو ؛."ظ80 " : ةقرولا ىف ةرم '''

 28 : ةرقبلا ©

 "12 "+ ةقوولا عجز 11 فاعلا

 115 : ةرقبلا
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 (17." (املع ءيش لك عسو) ) :ىلاعت هللا لاق امك ,ءيش
 دعي لتق يأ" "( كلذ دعب ىدتعا نمف ):ىلاعت هلوق دنع لوقيو

 ردا هدا

 دعب لتق ادحأ يفاعأ ال ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 3 اولا نخل

 ةيبرعلا ءاملع رايكو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأب هداهشتسا امأ
 نداضم.ةغ ةيدحلا دنع كلذ نضعي ىلا ةراشإلا يتآتسو ءادح ريثكف

 (5.)4 ابلاغ عفان ةءارق دمتعي ةبيرغلا تاملكلل هداريإ يفو :فلؤملا
 :يناثلا مسقلا -ب

 ا ف تلقا سقو يسلللا اذه ةيديو اكد نجاحي
 7 اكل تحل عسل لكنا تاوسلا نبق" ني هيك

 اميذ هس هجم ءمجحملا فق ووزجح بفييدحح بد رش م مجعم نع ةرايع قفشفو

 لاقت ىتلا اا فلالا كلت يهو «نآرقلا بيرغ .فافلأ نم نيعم عونل ىدبي
00 

 حوشلا نم ديزمل جاتحت وأ ؛ةمدقملا يف لاق امك .ةفلتخم ناعم ىلع
 أ” 'باعيتسالاو 0

 "لخ 14 : ةقر ولا 3 57 هط

 1 بلا 7

 مجار /(ىض) هللا دبع نب رياج نع 5 بابلا : تايدلا باتك (481/2) : دواد يبا ت هم

0) 

4 
0 

 يلع اولا يدش 100 ماعنالا" (اوقرخ) لثم ةردان تالاح يف الا كلذ نع جرخي م 1 عة. ألا

 12 : فسوي « (عتري) لثمو . ةعبسلا نم نيقابلا ةءارق ىلع اهفيفختي ( اوقرخ) عفان ةءارق
 ىلع نيعلا رسك عم ءايلأب '

 :ةقر ولا لوألا لاثملا يف عجأر / ريثك نيا ةءارق ىلع نيعلا رسكو نونلاب (عترن) عفان ةءارق
 (34 : يناثلا ءزجلا) "و 40 ةقرولا : يناثلا : يفو / ( 147 : لوألا ءزجلا ) " ,26"
 ْ :.«ناتكلا اذه نما و[ "ب ةقوولا :نظنا

 كل

9 



 باتكلا متخ باب ىلع اهيف لاحأ يتلا تاملكلا عبشت لالخ نمو
 بيرغ ريسفت باتكل نيلوألا نيمسقلا نم اهتيعون ىحوتسا هنأ :ظحالي
 مالسسلاو سودقلا ىنعسم ركذأسو ":لوقي وهق ةبيتق نبال نأرقلا
 اذه هب تمتخ يذلا بابلا يف هتناحيس هتافص رئاسو نميهملاو نموملاو

 .هياتك نم لوألا مسقلا يف ةبيتق نبا هلوانت ام اذنه 37 نت يردكفملا
 (2!."اهيتاعم راهظإو هتافصو هللا ءامسأ قاقتشا "هامس يذلاو

 يف نكت مل نإو يهف :يجر زضخلا اهدر وأ يتلا تاملكلا يف امأ

 نم يناشلا مسقلا يف ةبيتق نبا اهدروأ يتلا تاملكلا سفن اهمظعم
 ودبي اميف اهنأ الا 7,باتكلا يف ترشك فورح ليوأت باب ":هباتك
 اهنأ ىأر يتلا تاملكلا كلت نع ثيدحلاب هيلا تحوأ يتلا يه تناك
 :فافيتنسالا و ءافشتلالا مم دبا ىلا: عافك

 اهعضخأ هنأ وهو ,يجر زخلا دنع تاملكلا هذه زيمي يذلا نكل

 يف عاري مل يذلا ةبيتق نبا فالخيو ءمجعملا فورح بسح بيترتلل
 رثأ بيترتلا يف ىفتقا دق ودبي اميف يجرزخلا ناك نإو «بيترت يأ كلذ
 رايتعا نود يهام ىلع ةملكلا ىلا رظن ثيحب ءيناتسجسلا زيزع نبا
 .دئاوزلا

 ,باتكلا متخ باب ىلع اهيف لاحأ يتلا ةبيرغلا تاملكلا يتاي اميفو
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 كل 2ع امم لح

 ناقوس

 اقسأ

 ان

 0 لا

00 

 فيكلا

 لاقنالا

 ءارسإلا

 رشحلا

 فارعالا

 ناقرفلا

 ءاسنلا

 ةدئاملا

 تافاصلا

 دوش

 ءاسنلا

111 

103 

109 

2069 

 و0

48 

 ودا

 ى46 |

 و56

 ودا

29 

0 

50 

71 

 ل8

 وو

 ظ9

2 

 و0

18 

14 

 و0

 ا
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72/2 

180/1 
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12103 
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2002 
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96/1 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 

28 

29 

30 

31 

5 

23 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 نوير اوحلا

 نوير اوحلا

 نوير اوحلا

 نكطاخلا

 انأرذ

 نوينايرلا
 ةفجارلا

 حورلا

 ناحيرلا

 ىكزت

 نيجور

 جاوزأ

 اتابس
 »| عادحلا | ووتش

112 

73/1 

16/1 

2013 

23/2 

7/1 

1١13/1 

 1 3ظ

06/2 

200 

1/3 

26/2 

05/1 

1/3 

22/2 

28/1 

5 

1208 

33/3 

13/1 

2/3 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

063 

64 

65 

 5 فعض

 ءاستلا || .توقاطلا

 فارعالا نافوطلا

 تويكنعلا نافوطلا

 ةرقيلا ةدقع

 ميرم ةدقع

 نارمع لآ متنع

 عاسنلا تنعلا

 ءاسسنلا ةشحافلا

 فهكلا قسف

 سي نوهكاق
 ةيقتلا ١ .ةوكلشفلا

 ةرقبلا كلفلا

 رشحلا سودقلا

 نارمع لآ راطنق

 نارمع لآ ريطانقلا
 تافاصلا نيطقي

 ةدكاملا نانكلا

 2 ةفاك

 صصقلا هنوقلكي
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237 

118 

265 

10 
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00 
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148/2 
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 [/2 ود5| ةيوقلا| :؟"!نكاسملا | 6

 49/3 ظ81| 1 مجنلا مجنلا | 67

 21 ظ85| 75 مجنلا موجنلا | 8

 25/1 قوآ14| 6 ةرقبلا خسنن | 9

 22/3 و86[ 23 1| رشحلا نميهملا | 0

 28/1 ظ23| 48 ةدئاملا انفيهم | 71

 136/1 ظ24أ 11 ةدئاملا | (يحولا) تيحوأو | 2

 22/1 و14[ 29 ةرقبلا ليوف | 3

 6/2 ظ33[ 29 ةيوتلا دي | 4

 6/3 و73[ 45 ص ديالا | 5

 :هخوسنمو نآرقلا خسان :اهناث

 نم اريبك اددع باتكلا نم يناثلا قشلا اذه يف فلؤملا عمج

 سفن "ةنراقمب يلاتلا لودجلا هحضوي ام كلذو .خسنلا اياضق

 ىلا هخوسنمو نآرقلا خسان تافلؤم نم هريغب كلذ يف "حابصلا

 ا" يقاوم نضع

 نم ميملا فرح يف امهيف لوقلا بعوتسأسو :لاق مث ءءارقفلا اهعمو نيكاسملا فلؤملا ركذ''' 03 ب 535 مجو 0600 0

 .فلؤملا بيترتل امارتحا انه اهانعضو دقو باتكلا متخ باب

 يدطنمتب ن نتكدلا ميركل ناوقلا ىف حفلا» ىنامكي لودحتلا اذه عضو نيف ةنادكدتالا نينا

 زيزعلا نآرقلا خسات " قيقحتل نماضلا حلاص متاح روتكدلا ةمدقمو /339/1 : ديز

 . 6 : يزرابلا نبا هللا ةبهل "هخوسنمو
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 ةومملاو سانا ه117ت) يسودلا ةدانق

 خوسنمملاو خسانتلا | (ه320 ت) مزح نب هللا دبع ىبأ

 هوما و سانلا ١ دهن هك نواس في ىلا
 توسل و ىسلتلا | ناهد ىو ةمالن ننااكللا هلك
 عومشملاو خساتلا | ١ (ته429 ت) ىدادقيلا رناقلا ديف
 نآرقلا خسانل حاضيإلا| (ه437 ت) بلاط يبأ نب يكم

 هةوفشمو

 نارقلا ةفرعم يف زاجيإلا | (ه 520 ت) يديعسلا تاكرب نبا

 خومتملاو خييلذلا | .: مفاكل تر نمل نبا نكوا
 ىف '”حابصلا سقن " |نيأ دمصلا ديع نبي دمحأ رفعج وبا

 هخسانو نآرقلا بيرغ | (ه5852 ت) ىجر زخلا قخلا ديع

 هشكوسنمو

 حجري مل ,خسنلا اياضق نم ريبكلا ددعلا اذهل هميدقت عم هنأ الإ

 امك فلسلا ر وهمج ىأ ءملعلا لهأ رثكأ هب لاق وأ ؛هدنع حص ام الأ اهنم

 ةياحص نم ءاملعلا لاوقأ ضارعتساب انايحأ يفتكيو ءايلاغ ربعي

 .لوق ىلع الوق حجري نأ نود مهريغو نيعباتو

 :هزاجأ امل ىرخأو هدر امل جدامت :ىلي اميفو

 :امإ ل 3

 اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ) :ىلاعت هلوق هلاثمو .اريخ هنوكا- 1



: . - 00000 
 (.نونزحي مهالو مهيلع فوخالو مهير دنع مهرجأ

 مالسإلا ريغ غتبي نمو ) :ىلاعت هلوقب ةخوسنم :سابع نبا لاق

 ,فلسلا نكلوأ# ,نيرساخلا نم ةرخآلا ىف ىهو هتم لبقي نلف انيد

 مهئايدأ ىلع اوناك نيذلا هدابعب لعفي امع اهب هللا انربخأ امنإ اهنأ ىلع

 ال هللا نآل خسني ال اذه نأو ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبم ليق
 23 ا ِء .
 .المع نسحاأ نم رجاآ عيصب

 ف انلكنأ احم وهتك يذلا ق3 يلام ةلوق هلاقمو عن هس

 هللا مهتعلي ككلوأ باتكلا ىف ساقلل هاثيب امدعي نم ىدنهلاو تاتيسلا
1 1 4 

 (40.نونعاللا مهتعلبو

 نيذلا الازاهذعي ىلاغث هلوتقي ةدكوستم اهبتآ تينسح نبأ نكد

 ىشل افعل 10, كتم انآ: يود كلتملا ني وومحتو جن 15501577 وذات

 (©.همدقتي يذلا مالكلا مامت نم ىه امنإو هلبق ام خسانب

 الوط مكتم عطتسي مل نمو) : ىلاعت هلوق هلاثمو نسستو صيصخت هنأثل- 3

 (مكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ ):هلوقب ىلاعت اهخسن .ةيآلا ''7تانمؤملا

 85 : نارمع لآ

 لن 3. عر ولا + عاضملا نسوق

000 
 1609: يني

 . ظ 4 ةقرولا : حابصلا سفن 9

 25: ءاستلا "7
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/ 
 دنع راتخملا وهو .خسنب سيأو نييبتو اهل صيصخت كلذ نإ لقوا

 ل

 1 بحل ينم نخلاو هيلدا | ناك هل قو ةفويصم اركز اول
 ةيآلا نإف .ةمكحم اهنأ ىريو ...ةيآلا هذه خسن ركني مهرثكأو :لاق مث

 تايآ ثالث الا ةر وسلا رئاس عم ةيكم مهدنع لحنلا ةروس نم ةخسانلا

 خسني الو :ةيندم نارمع لآ ةروسو .ةنيدملاو دحأ نيب نلزن اهرخآ نم

 وكلا طف لزد جدلا نانا وقدلا كلا

 ىلا هلوسر و هللا نم ةءاري):ىلاعت هلوق هلاثمو 500 5 ْ

 ا ا فعالا نف اوهيفتسم نيك رشا نين ةوهاتع َقيدلا

 نيبو مهنيب تناك .ةديعب ادوهع تخسن :هريغو سابع نبا لأقو

 امنإو .ةنس الو انآرق خسنت مل اهنأل .ةمكحم اهنإ :ليق دقو .نيكرشملا

 ناد نفل فها فلك وقل در اقكلا# علق فاق اج مدحت

 ينباي لاق يعسلا هعم غلب املف):ىلاعت هلوق هلاثمو سقيم هنال- 6

 رموت ام لعفإ تبآاب لاق ىرت اذام رظناف كحبذأ يي مانملا يق ىرأ ينإ

 ا

 + 13-15 اعلا قو

 . 20 : نارمع لآ

 م
 + ظا8 ةقرؤلا# ةتابصلا سفن 7
 2-] وتل

 و 34 : ةقرولا : حابصلا سفن
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 ىلاعت اهخسن مهضعب لاق .''' نيرياصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس

 نأ لبق خسن امم اذه نإ :ءالؤه لاقو“© ( ميظع حبذي هانيدفو ) :هلوقب
 هنو نا ههيشسلا | مشا

 ليق خسنلا نوكي نأ نوركني ملعلا لهأ رشكأو :يجر زخلا لاق مث
 ةيالا هذه نأ نوريو «نآرقلا نم ءيش يف وأ ةيآلا هذه يف لعقلا

 (*!. اهاتعم ليوأت يف مهنم فالتخاب ةمكحم
 نعضري تادلاولاو) :ىلاعت هلوق هلاثم. .مازإريغ سرييخت هنأل- 7

 نإف ):هلوقي ةخوسنم اهنأ مهضعب ىكح ,نيلماك نيلوح نهدالوأ
 .ةيآلا “7 (امهيلع حانج الق رواشتو امهنم ضارت نع ال اصفا دارأ
 نم رييخت وه امنإو .خسني سيل مهدنع وهو .ءاملعلا رثكأ هركنأام اذه«

 - "مازلإ ريغ

 وا نيسسفقلا ىلع داني ههحبفي ليك قآ ةعيطت موع لك ىزخا بتنا + 8
 ةييحوف انكر ةسسنلا طوروش نم اطوفخ كتل وأ رده ةسنلا وهوتا
 .باتكلا نم هعضاوم يف

 : هب مزج وأ هخسن حجرام -ب

 اياضقلا ضرع -كلذ ىلا ةراشإلا تقبس امك -يجرزخلا ىلع بلاغلا

 ىلع الوق حجري نأ نود همدعب وأ ,خسنلاب اهيف نيلتاقلا ةلدأب ةنورقم ءاهيف فلتخملا
 اهمهأ -انه- ركذن يتلا اياضقلا ضعب ءانثتساب ,رمألا يف مسحي ىأ ؛لوق

 102 : تافاصلا ؟"')

 107 ءاويسفن 9

 1871 ةقرولا + مايقلا يبفا#ا

 233 : ةرقيلا
 ا ةيسفلا
 017 ةقرؤلا :ءاونضلا نفي 9 5 - 65
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 :لثم كلذو هخسن حجرام -1

 :ةداقف لاف وتنألا""' (اورجاو لورا وتنا قحذلا ر يلافق لوقا ع
 ل 00 0 1 5 . ١

 أذهو . (ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو) :هلوقب ىلاعت اهخسن

 .ملعلا لهأ ر وهمج دنع راتخملا ىه لوقلا )03( ِ : 5 5
 : لثم كلذو هخسنب مزج ام -22

 نم نهسفنأ يف نلعفام يف مكيلع حانج الف) :ىلاعت هلوق -
1 )4( 

 . (فورعم

 ةيصو اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ):ىلاعت هلوقو
56 )05 
 . (مهجاوزأل

 58 تابآلا

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) : هلوقب ىلاعت اهخسن '

307 140 

 37 انعمب لتم ىف اه يق كار ايوب فيسللا هنأ... توست

 72 : لافنالا ؟)

 6 ارد ولا

 (8/2) ظ 33 ةقرولا 7

 04و

 الاوت

 234 ايي“

 .(62/1) ظ 17 ةقرولا "7
 : (32/1] 815 ةقرولا""
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 :ىلاعت هلوق يه عضوم نم رثكأ يف دكأ امك هدنع فيسلا ةيآو

 مرح ام نومرحي الر رخآلا مويلاب الو هللاب نونموي ال نيذلا اولتاق)

 اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسر و هللا

 07. (نورغاص مهو دي نع ةيزجلا
 لاق بةيآلاا# (نيمشت نناتلل ةولؤق و. ]: ىلا ةلؤؤق دع لوقا

 هلوق يهو. ءفيسلا ةيآب ىلاعت اهخسنو «سانلا اوملاس اهانعم ةداتق
 ...ةيآلا (رخآلا مويلاب الو هللاب نونموي ال نيذلا اولتاق) ةءارب يف ىلاعت

 نيكل دعس كا رشلا ىف ناك اهب كوب( نوويفاس نموا: هلوقت ولا
 لثم يف ءاهريغ تايآبو فيسلا ةيآب خوسنم ىهف « لامتحالاو ةملاسملاو
 3 يوسعلاو نلاتقلا» نمالاو ةطلغلا: خم: اهاتعم

 مويلاب الو هللاي نونموي ال نيذلا اولتاق): ىلاعت هلوق دنع لوقيو .
 يتلا فيسلا ةيا يهو ": (نورغاص مهو ) هلوق ىلا ..... ةيآلا رخآلا

 ةملاسملاو وفعلا يف تلزن ةيآ لكل ةخسان اهنأ اهيف لوقلا مدقت
 200 :لييكلا عيدتصلا نما ]لافت وق نه لوقو 15" ةيوللاو

 (67(ههومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف):هلوقب ىلاعت اهخسن :ةداتق لاق
 انآ اهديك لالا مفحظلا كابآ أ: ةديقت اهي ىلغ هقسحسلا :ةبايز
 705 ةذشلاو لاتقلا

 29 : ةبوتلا 9

 83 ةرقبلا 7

 . ( 32/1 ءزجلا ) ظ 15 ةقرولا عجار 3

 ن1 رولا 7

 355 هلا
 5 : ةيوتلا 9

 ظ 44 : ةقرولا
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 .مهومتدجو ثيح نيكرشللا اولتقأف مرحلا رهشألا خلسنا اذإق) :ىلاعت

 اوماقأو وبات ناف ءدصرم لك مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخو

 ” يكرر قف ةللا هولي واكف :فاك3171 3 القا

000 

 اهنإ مهريغو ةمالس نبا هللا ةبهو مزح نباو بيبح نبا لاقو
 اخسان اهرخآ راص مث ةيآ نيرشعو اعبرأو هةكاه نارقتلا نم .تخسمت

 ةاكزلا ىتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف) '”7,ىلاعت هلوق وهو ءاهلوأل
2 )4 

 .ءاملعلا رثكأ مهو ةمكحم اهنإ :لاق نم مهنمو

 ءاملعلا رثكأ دنع ةمكحم ةيآلا هذه " :يلاط نبأ ند ىنكم لوقت

 5( - ةملا 5و

 رخآلا مويلابالو هللاي نونموبال نيذلا اولتاق ):ىلاعت هلوق امأ

 دقو ,ءلاتقلا ةيآ ىمستف .ةيآلا (هلوسرو هللإ مرحام نومرحيالو

0 8 5 5 6 5-6 5 5-5 

 5 يقل 7

 267 : حاضيالا /164 : ساحنلل خوسنملاو خسانلا رظنا ©

 /99: خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /40 .12-18 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا

 269 : حاضيالا

8 

 207 عانفيإلا 7"
 . 268 : خوسنلاو خسانلا يف زجولا : ةميزخ نبأ /22 : هخوسنمو زيزعلا نآرقلا خسلن : يزرابلا نبل 7
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 ةروس نم 29 ةيآلا يمس يجر زخلا نأ -ملعأ هللاو -ودبيو

 نييداشامو) ادهيسقت كر ودبل رمد 10 هتف لكبار ةيفيسللا »هن: ةئتلا
 دكا ديفا فاو نه وهتم كانو

 ىلاعت هلوق نم نآرقلا يف ناك ام لك *: ةمالس خا لوقت

 هلوقو (نولوقي ام ىلع ربصاف ): ىلاعت هلوقو .(مهنع ضرعأف):

 /حفصاو) .(اليمج اربص ربصاو) (مهنع حفصاو) (مهنع لوتف :ىلاعت
 217+ فنسلا ةيآي حوسم ةكاشافو اذهف (ليمحلا عفضلا

 باتكلا ىتوأ نيذلا رسبخ نم نآرقلا يف ناك ام لك ”: لوقيو

 نونموي ال نيذلا اولتاق ) :ىلاعت هلوق هحسن :مهنع حفصلاب رمالاو
 00 لا نفكلا ةيوبلاب الورةللاب

 باتكلا رداصم

 ةمثأ نم ريبك ددع نع لاوقألا نم اريثك يجر زخلا رفعج وبآ لقن ظ

 بتك ركذي ملو .ءنييوحنلاو نييوفغللاو ءاهقفقلاو نيتدحملاو نيرسفملا

 نفل مويا رفلا كفيف نين ن لكلا نوعا وو سنا نودقلا» ةامذلل الكوللاو

 .هسفن يجر زخلل "سوفنلا قالغإو

 :209:+ خوستلاو خساتلا + ةمالمس نبا ""'

 2102 ةويستلاو مساقلا" ةفالكم ني
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5 

 "يوتا + تامل ضبصالا نننا نو كلا هانا
 " نآرقلا يناعم " :(ه207ت) ءايركزوبأ ءارقلاا دان نب يحي -2

 ندا ناعم قاع فلا وفا يع نراك
 نكتفي ليوات: 236 تأ يق نا امي نياق نعمل

 "قاوقلا

 > .ناىقلا بيرغ ريسسفت

 "الا تاج" تذل

 1 2 1 لل 1 1 ١ لإ 1 لل لإ

 ) ١ رفعج وبأ يربطلا ريرج نب دمحم -5
 'هيارعإو نآرقلا يناعم :(ه311ت) قاحسإ وبأ جاجزلا يرسلا نب ميهاربا -6

 "”بولقلا ةهزن " :(ه330 تر ركب وبأ يناتسجسلا زيزع نب دمحم -7
 "خوسنملاو خسانلا" : (ه338 ت) ساحنلا ليعامسأ نب دمحم نب دمحأ -8

 رفعج بأ
 سنك عاشبالا ":ه437:ت] دمحم وبأ يسيقلا بلاط يبأ نب يكم -9

 ."'هخوسنمو نآرقلا

 دقف .مالعالا ءالؤه تافلؤم يجر زخلا دمتعب نأ يف ةيارغ الو

 ءاملعلا اهيوري :ةصاخ ةيسلدنألا فلؤملا ةكيب يف ةلوادتم تناك

 هخويش ضدعب ثدح دقل لب .مامتهالاو ةيانعلا نم اريثك اهنولويو

 .يليبشإلا ريخ نبا ةسرهف نم دافتسي امك اهرثكأب

 أطوملاب (ه9 :ت)ينيعرلا حيرش نب دمحم نب حيرش ثدح

 نيت و "7" نارقلا لكشم ليواتي كج اتا "/؛يقيللا يحي ةياور

 77-78 + نخل نبأ ةشيرهف "'
 دا
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 بلاط يبأ نب يكمل هخوسنمو نارقلا خسانو ةبيتق نبال را
 0 خلا سالت نباناللا ةنيعبلا وكلا و ةملاتلاو +” "ضيكتلا

 (*.يناتسجسلا زيزع نبال بولقلا ةهزنو
 (ه535ت) بلاط يبأ نب يكم نب دمحم نب رفعج ثدحو

 نزع 77 ىرلقلا هرب

 نآرقلا زاجمب (ه543:ت )يرفاعملا يبرعلا نبأ ركبويأ ثدحو

 7. جاجزلل هبارعإو نآرقلا يناعمو '”!ءةديبع يبأل
 هليقو فلؤملا رصع يف ةريبك ةيانع يقل بتكلا هذه ضعبو

 نآرقلا بيرغ ريسفتو نآرقلا لكشم ليوأت :ةبيتق نبا يباتك لثم .هدعيو

 .بولقلا ةهزن :زيزع نبأ باتكو
 يف (ه454ت) يناتكلا فرطم نبا :ةييتق نبأ يباتك نيب عمج دقف

 ْ ةيطوقلا هايس ناك
 ا لاو ءاابعكلا نتاتعا وضايلعلا قاما يحيا لامن "الاوقي

 يف هللا همحر ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأ يباتك نولضفي

 80." بيذهتلاو نسحلاب امهنودرفيو بيرغلاو لكشملا
 ليلجلا دبع ني دمحأ هدهاوش حرش دقف .2بولقلا ةهزن امأ

 700: يت

1 

 46+ نيك نا ةحرهف 7

 246 + نيك نبا ةنسريف 7

00 6 

60 

641 

 (فلؤملا ةمدقم) 1/1 : نيطرقلا 5
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 انوش تا قاما وسلا وت يدعي واجمع بانكم قةو3مر عرقا
 لكيلا ني دلانم يوما نتاسلا جلف انيك "يوه نا ههاؤتش

 (2!.( ه699:ت)يتبسلا يدومصملا

 ءاماعلا نم ريثك تاظوفحم ةلمج نم ناك كلذ ىلا ةفاضإلابو
 سفن" يف دمتعا يجرزخلا نال هلك اذه تقس ./سلدنألا يف

 لذكر :ةايقفذا] فقال :نكفي هركذلا ةفئاولا ب ةدؤلتلا :يفكلا "2 عينصلا

 زنيزع نبا امآ تارم تالث ىوس ةبيتق نبا ىلا ريشي نأ نود اهظافلأ
 .اقالطا هيلأ رشي ملف

 مل ثيح بلاط يبأ نب يكم عم -فلؤملا-هكلس كولسلا سفنو

 . نيترم ريغ هلك باتكلا يف هركذي
 ؟ ادوصقم اذه نأك لهف

 فلؤملا ةكيب يف مالعالا ءالؤه بتك راشتنا نا-ملعأ هللاو- ودبي

 اهظافلا ريسأ هتلعج ىرخأ ةهج نم ةدام نم اهيف أمل همضهو ءةهج نم

 الاو . هناسل ىلع اهققدتو ءهركف يق اهبسرتل اهنم تالق الا عيطتسي ال

 زيزع نباوأ ةبيتق نبا مالك زرف نوعيطتسي اوناك هيرصاعم رثكأ نإف
 . هيحاص ىلا هدر و .باتكلا نم يكم ىأ

 الو دخأي لقان درجم نكي مل يجر زخلا نإف .كلذ لك عم نكل

 ناك امك .حوضوب هتيصخش زربت يتلا هتار ايتخا هل تناك لب ءيطعب
 يف يكمو ةبيتق نبا دقتنأ دقو ءهاري امل ةقفاوم نكت مل اذإ ةركفلا دقتني

 .236/1ق /1 س : ةلمكتلاو ليذلا ©"

 320 1 ناقل ةوؤحا#

 391/1 نناققألا عووج 1828/2: انآ نفي ةليصقلا نسا 7
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 اا ف او هنأ وديس اني يعظم

 .يكمو زيزع نباو ةبيتق نبأ نع هلوقن نم ةلثمأ هذهف دعبو

 : ةبيتق نبا- 1
 تءاح :باتكلا اذه نع يجر زخلا لوقن بلغأ : نآرقلا لكشم ليوات ١-

 مث ) ' لثم بيرغلا ريسفت يف هسفن ةبيتق نبا اهيلع لاحأ نطاوم يف
 ىف ةيآلا هذه ىنعم تنيب دقو "85 ةرقبلا " (مكسفنأ نولتقت ءالؤه متنأ
 22 ل 3 30

 .00/" اضعب مكضعب لتقي يأ " حابصلا سفن يف يجرزخلا لاق (ة)ا | ٠ : كاملا ل ا 30 0 3

 لتقيف نولتقت يأ " نآرقلا لكشم ليوأت يف ةبيتق نبا لاقو
: - 3 : . 04 

 يف اهيلع تهين دقو ادج ةريشك هنع لوقنلاو .نآرقلا بيزغ ريسفت -ب

 50 ل6 نيفوظلا باق نمت ةيفرط ياهذ

 نيإلاو يتالاو ,ةئ طاخحأ بستلا هللكتو 5 ":ةبستفق نبأ لاقو

 و 57 : ةقرولاو .ةبيتق نبال ةبسنلاب (86/1) و 10 ةقرولا " حابصلا سفن " عجار '''

 بلاط يبأ نب يكمل ةبسنلاب (115/2)

 37 : بيرغلا ردسقت نب 2

 (23/1) و 14 ةقرولا ©

 37 1 ماوقلا لكشم ليوان

 . (92/1) و 11 ةقرولا : حايصلا سفن 7

126 



 نسل 177 ةلعلا قدي ناقرلظ
 يجر زخلا هنع لقن دقو :بولقلا ةهزن يف يناتسجسلا زيزع نبا- 2

 | .كلذ نم .هعضاوم يف هيلع تهبن امم ةرثكب اضيأ

 " (بارعألا نم نورذعملا ءاجو ):ىلاعت هلوق دنع يجر زخلا لاق

 مهل نأ نومهوي يأ :نورذعي يذلا نورصقملا مه :ليقو. " " 90 ةيوتلا

 + يطتلاب زيزعا نبا هالك هنو. 31 يلو دع وو ازاذغ
 يف كلذك يجر زخلا هنع لقن دقو .حاضيإلا يف بلاط يبأ نب يكم - 3

 : كلذ نم عضوم نم رثكأ

 (هوقخت وأ مكسفنأ يف ام ىدبت نإ ) : هلوق دنع يجر زخلا لاق

 لدو :ةصاخ ةداهشلا نامتك يف تلزن : سابع نبا لوقيف -."

 لوق ىهو ءاهئادآو اهتامتك كرتب رمألاو ةداهشلا ركذ مدقت كلذ ىلع

 0 وهلال حاضيالا يف يكم ظفل اذهو '07"ةمركع

 يف يجرزخلا ىلع ذخؤي ام نأ ىلا ريشأ نأ بحأ ريخألا يفو

 دع هل وقتل انلكه خيذلا ةفااكلا هؤلؤه ةيفاخ تدلك قه ءاذإ بانلا اذه

 يف كلذ ضعب ىلع تهين دقو .مهلبق نم ءازإ مهر ودي مهيلع ذخؤي

 .شماوهلا

 121 ولا ووكاا

 (15/2) ظ 35 : ةقرولا : حابصلا سفن 7

 189-190 : بولقلا ةهزن ©

 : 84 6 قيل

 75/11 و8 ةقر ولا تاسضلا سنن"

 168 نابضيالا""
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 " حابصلا سفن ”ةميق
 قم اهم نمو سيدا ناوق نك ىف نانككلا ادلع ةنويوك نكت

 هفلؤمو هتقيرطو هجهنم نمو -انذه ثيدحلاب هصختس يذلا -هنومضم
 .هنع تيدحلا قيس امم هنمزو

 نم ددع يفو :ةددج ةيوغل ةدام يف صخليق .هنومضم امأ

 0 فا يفارقلا حفلا ةزردم اين يزكتلا و رشلا ىف يفلان كت

 يف ىرخأ نيماضمو .حابصلا سفن نومضم نيب ةنراقملا دنعو

 تادرفم مجعم وأ ( ه3 ق)ةييتق نبال نارقلا بيرغ ريسفتك عوضوملا

 لكي ال :يافتكلا اذه نأ خش فق ق) :ىفاهفصالا يقارتل قاونملا ظافلا

 امك هتيطخو . رسيأو حضوأ نايحألا نم ريثك يف هدجن لب امهنع ةميق

 .هةقدهو ةيحاص حومط نع يبنت مدقت

 تادرفمو ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ ريسفت يباتك نع ليقامو

 خوسنملاو خسانلا : نع لاقي «نآرقلا بيرغ لاجم ىف بغأرلا

 بلاط يبأ نب يكل هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيالاو (43ق) ساحنلل

 راصتخالا ىلا ليم عم .هخوسنمو نآرقلا خسان لاجم يف (ه5ق)

 ابلاغ لاجملا اذه يف زاجيالاو

 ,ةماه ةدئاق نم يرجهلا سداسلا نرقلا تافنصمل ام يفخي الو

 اوسخ اان اق ا فك ريوس فحم نومي ليناعكلا همز نكح 3
 يقاس ةاوتسا رن اومف انقر يهيم نار يكل امرا كة اوواقلاو
 نرخ دخلا وب قارا همقم ار اعلا فك ال نط رست وهم كو

 ةماعلا فلؤلا قاما :نادعلا اذه ةنيف قوق علا تالكجالل نمو
 نيو راين ادسجملا ىلإ نا وقالاو هعووتشلا و رو اكفالا كرب ىف يتكتتو
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 يف -الثم-يربطلا ريسفت يف رذني ءيش وهو .نييوغل وأ اوناك

 نود -نآرقلا بيرغ ريسفت -ةبيتق نيا باتك ىلع دنتسي يذلا عوضوملا
 .: 0 5 هع كلل 1 1

 ف يجر زخلا عوقو راكنإ نود' ' ؛هركذي ىأ هر دصم ىلا ريشي نأ

 ريزع نيبال بولقلا ةهزن باتك ءازإ اصوصخ كلذ نم ءىش

 (2). ةماه ةيملع ةنامأو ةيآرد نع ةثكمملا هجوألا

 -ملعأ اميف -داكي وأ ةينآرقلا ةيتكملا ىف باتكلا اذه درفنبو

 نآرقلا بيرغ : امه ءنآرقلا مولع نم نييساسأ نيملع نيب هعمجب

 دق نوكي نأ دعسال «لمعي يجر زخلا قبس :معن هخوسنمو هخسانو

 : هلوأ يف لاق يذلا ساحنلا رفعج يبألا“” نآرقلا يناعم وه

 43و ل لا ل أ

 خوسنملاو خسانلا لعجي ملو ءبناجلا اذه يف زجوأ ساحنلا نكل

 . رقص دمحا ديسلل ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ : قيقحت ةمدقم : رظنأ (')'

 .161 :نارمع لآ" (لغي نأ) ىلاعت هلوق دنع (86/1) و 10 : ةقر ولا : لاثم ا ليبس ىلع عجار 7

 / : ءايدالا مجعم /65 : ريخ نبا ةسرهف /220 : نييوغللاو نييوحنلا تاقبط يف ركذ ©

 تاقبط /362/1 : ةاعولا ةيغب /100/1 : نايعالا تايقو 1 : ةاورلا هابنا 4

 رادب ةخسن هنم دجوي مهريغو .1460/2-1730 : نونظلا فشك 71 : نيرسغفملا

 37 وف 2 غدلجشلا نرولا نتا ليقف لوألاءزجلا) 385 : ريسفت -ةيرصملا بتكلا

 99 ص 9 ع : رئاصبلا

 99ص 9 نتانيا لوف“
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 هيتك ام نيب نزاون نيحو "*: يبانجلا فيصن دمحأ روتكدلا لوقي
 نع "خوسنملاو خسانلا " يف هبتك امو "نآرقلا يناعم "يف ساحنلا

  ةقباسلا ةيآلا مكح

 يقف ءاحضاو قرفلا دجن -ةرقبلا ةروس نم 240 : ةيآلا ينعي-

 40 :1 ةيسنب يأ ارطس 124 رخآلا يفو رطسأ 3 اهل صصخ لوألا

 (1)"اميرقت

 سقت" : باتك اهب درقنا ىرخأ ةزيم ىلا اذه انزواجت اذإف

 بيرغ يف فيلأتلا فرط نم نيتقيرط نيب هعمج وهو "حابصلا

 بيترتلا ةقيرطو ءفحصلا| بيترت قفو بيترتلا ةقيرط امهو «نآرقلا
 .ةينآرقلا ةبتكملا يف هزيمتو باتكلا اذه درفت ىدم انل رهظ ءيمجعملا

 ةنراقم جدامن

 : نآرقلا بيرغ :الوأ

 37 «نتكر اضيألو)

 : هيلع للمي مل ام بتكيف : (بتاك راضيالو ) : ةبيثق نيا-

 . دهشتسي مل امب دهشيف (ديهشالو)

 . ايعد اذأ اعنتمي نأ وه :لاقيو

 نع هلغشيف هيتأي : يأ (بتاك) رراضيال ىنعمب (راضيال) :لاقيو
 0 يلا و فانتا ل وقنا هتعنصو هقوس

 نأ زوجي (ديهشالو بتاك راضيالو ) ": يناهفصالا بغارلا -
 :يأ الوعفم نوكي نأو راضي ال :لاق هنأك «لعافلا ىلا ادنسم نوكي

 .16ص/2ع/7 : دلجملا "دروملا 0 0

 . 252 : ةرقبلا ف

 100+. تيرقلا نيسفت 9
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 0." هتداهش ءاعدتساب هشاعمو هتعنص نع لغشي نأب رر اضيال
 لعجي نم مهنمق رراضيال : يأ ن اضيال)و 00 يجر زخلا -

 ابتاك عفريو ءهلعاق مسي ملام لعف نيعلا حوتفم لعافي نزو ىلع راضي

 هيتأي : يأ ءبتاكرر اضيال ءاذه ىنعم نوكيف .هلعاف مسي مل هنأ ىلع

 لوق اذهو ءهشاعم بابسأ نم كلذ وحنو هعنصو هقوس نع هلغشيف

 . .ةيالا هذه ىنعم يف يبلكلا

 عفريو «نيعلا روسكم لعاقي نزو ىلع رراضي لعجي نم مهنمو

 دهاش دهشيالو ,هيلع للمي ملام بتاك بتكي ال:هانعمف ءلعاقلا ىلع ايتاك

 .هيلع دهشي مل امب

 1" ايها ذإ قافشميالا اذه نقع نأ 4ليقاو
 رت

 لك نيب ةرتفب عباتت يأ(ىرتت انلسر انلسرأ مث )" : ةبيتق نيا-

 يف اهوبلق امك واولا تبلقف ىرتو لصألاو ءرتاوتلا نم وهو نيلوسر

 ناو 00

 :نيرتاوتم يأ (ىرتت انلسر انلسرأ مث ) :يناهقصالا بغارلا -

 بصنلا يف ىرتتو رجلا يف ىرتتو عفرلا يف ىرتت :لاقي ءارفلا لاق

 11 ندا نق ايرلق لاق نووتقلا قم لديفنق لاك

 ةرتاوملاو ءنيلوسر لك نيب ةرتفب نيرتاوتم يأ ": يجر زخلا -

 71/10 7+ ةعراؤلا : تاعضلا نييقتا

 2311111 ةيآلا (ارتت انلسر انلسر أ مث) 44 : نونموملا ©

4 
 7297 +: :بحرفلا نسف"

 كو هدانا" تعاولا تاورقم ©" 210
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 منك عاقل ولا كنلكتف قيرتو ( قر ليضا ودرة ىنقلا عيت مولا يف

 .كلذ هبشو نالكتو هاجتو ثارت يفو .ىوتفلا يف لعف

 ىلع ثينأتلل اهفلأ لعج اهفرصي مل نمف .ةفورصم ءارقلا اهتأرقو

 :نيهجو ىلعف اهفرص نمو :ءىركس لاثم

 :ءلعفف نزو ىلع اردصسم نوكي نأ ىهو :ءارفلا لوق :امهدحأ

 :عفرلا يف لاقي نأ لوقلا اذه ىلع زوجيف .ءارلا ىلع نيونتلا لخدو

 الدب بصنلا يف فلألا نوكتو ءارتت بصنلا يفو ءرتت صفحلا يفو هرتت

 .نيونتلا نم

 فلأ ىلع نيونتلا لخديو ؛:ةقحلم فلألا نوكت نأ :رخآلا هجولاو
 "اطرأ لثم قاحلإلا

 ("!(ديطقب)

 لع قا نلعب ينال نذل وحقل وق دل دنت ن»»

 (2!."”ليعفت وهو :خيطبلاو لطنحلاو عرقلا
 نم ةرجش هيلع انتبنأو ):لاق ءنطق ' :يناهفصالا بغارلا -

 7! "نافورعم ناويحلا نطقو نطقلاو (نيطقي
 ءاثقلاو عرقلاك قاس ىلع موقي ال رجش :(نيطقيلا ”:يجر زخلا -

 كلذ هبشو

 حوضو ىلا جاتحيو .ةلمجلا ىلع ةغللا لهأ ضعب لوق اذه

 نم مجنلل امسإ نوكي دق .ةقيقحلا يف نيطقيلا نأ كلذو ليصسفتو

 .(نيطقي نم ةرجش هيلع انتينأو ) : 146 : تافاصلا !']

 : 575 2 :تيوقلا نيستا

 1 3 هتاف يقارلا كاررفم ا“
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 ريغ نب قو الا عمو جلع ستتم ف نسال" ا1 ما ووك تق ويف امللا

 اذه نم لصخملا# قالا يف عسا قاسل اك امهإ اذنأ: ىطقتلا ةزك

00 

 .هخوسنمو ناآرقلا خسأن :ايناث

(2) : 00000 
 . (حفصأو مهتع فعاف)

 مفصلا و ىقغلا فاك لاف وم العلا قم""4 ساكتلا نقفح ولا >

 ىلاعت هلوق يف ةداتق نع رمعم انآبنأ : لاق ةملس انثدح : لاق عفان نب

 دؤيد ىف تلون اهنآلا :هحويصتمي تل هوم لاهو. ةيآلا "7 موعبآلا

 هرمأفق .هلتق ىدارأف ءةر دغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اوردغ

 (4) م. با هدا ل 5 : ا 0
 . هنيعب ءيش يف مهنع عفصف راغصلاو ةلذلا مهتقحل

 هخوسنم ىه : ةداتق لاق ”:بلاط ىبأ نب ىكم دمحم ىيأ -

 11! ةفروولا عاسكلا نقولا

2 
 13 ا

 29 : ةيوتلا 33(

 19231 سل او ةيفاخلا ورراوبقلا 17
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 ..ةيآلا (رخآلا مويلابالو هللاب نونموي ال نيذلا اولتاق) :هلوقب

 .ةيآلا") (ةنايخ موق نم نفاخت اماو ) : هلوقب :ليقو

 تح نيكو دسالا وزنك "يمل وتو كاع تاز افصل لأذو
 ةدقاتلا "هس كلن ةدارغ أ قلع لانيفلك وهون" ىراكدحو

 ريمغ ةمكحم هدنع ةيآلاف «ةءارب دعب تلزن ةدئاملا : لاق نم امأف

 ردغلا اودارأ دوهيلا نم موق يف تلزن ةصوصخم اهنكل ةخوسنم
 ىلع اوم ادا: هذم ىقعلاب رفا «ديدم هللا ةاكتف هكلتلبلا هيلع ينلاب

 لأ سقما لالا نما يستقل كالا هللا ادت نإ تاوشلا سوح ةياثلا

 مهدهعو مهلاح نع رايخألاو باتكلا لهأ يف تلرن هلك هدعب امو :هرخآ

 .كلذ ريغو مهتنايخو

 ىنعملاف ءنامز نود نامز يف ةصوصخم ةمكحم يه : ليق دقو

 لاقو ءفيسلا ةيآب اهخسن : ةداتق لاق ": يجر زخلا رفعج ىبأ -

 ....ةيآلا (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف ) :هلوقب اهخسن سابع نيإ

 يدنا هناي نول نم واعتبروا يقستلا» نق ن1
 .نيللا تايآ خسنت :ةدشلا تايآ نأ لوقلا مدقت دقو

 ةمكحم ةيالا نإ :لوقي ةدئاملا ليق تلزن ةءارب نإ :لاق نمو

 ردغب اومه دوهيلا نم نيصوصخم موق يق تلزن اهنأو اهيف خسنال

 58 : لافنالا ''

 2 ةيوتلا 02

 233- 232 : حاضيالا
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 ا بدع وقعلاو هومآ مك هيد هللا ةاحتف «مالسلا هيلع ىلا

 :لالخإ ريغ نم ةدودعم روطس يف -رثكأ وأ ةحفص يف -امهالك

 عم نكلو ءيكمو ساحنلا زجوأ ثيح بنطي نايحألا نم ليلق يفو

 هلوقل هلوانتت ىف دجن امك .,احوضو هديرتو عوضوملا ىنغت تافاضإ

 نأ نهلجأ لامحالا تالوأو) .نيسمخلاو سداسلا بزحلا ىف ىلاعت

 ."قالطلا " (نهلمح نعضي )2( 11 ذي 11 5 2 5

 ” حابصلا سفن" : باتك ىلع ذخام |

 -تاطايتحا نم تذختا امهم -يرشب لمع وجني املق هنأ ودبي

 تلجس " حايصلا سفن " باتكل ىتسار د لالخو .ءاطخأ وأ ماهوأ نم

 : ةيلاتلا دحآملا

 .هباتكل هبدعتم يذلا لصفلا ىف هتخوسنمو نآرقلا خسان فلؤملا لاتغإ - 1

 ."حابصلا سفن " يف هتقيرطو

 نم ةظفلي فلؤملا يتأي نأب كلذو : بيرغلا ظافلا يف ريخاتو ميدقت - 2

 يتأي انايحأو سكعلا وآ اهعضوم ريغ يف يآلا بيترت يف ةرخأتم ةيآ

 131/1 25233 رولا ةايشلا نا"

 خوسنملاو خسانلا : يف ءاج امب كلذ نراقو (88/3-90)اه دعبامو 89 ةقرولا عجار 7”
 .148-380 : ىكمل حاضيالاو 251.62 : ساحنلل
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 (07."بازحألا بيرغ يف اهعضاوم يف اهيلع رمأ امدنع .٠ ع . #2 . . ع 5 1 1

 كلذ

 هلوق دعي :ةرقيلأ در قوس ىف اهدر وأ 5 142 ءاسنلا ”(مهعداشخ) 3

 060 9 ةرقبلا ا (نوعداخي) : ىلاعت

 هلوق دعب 84 :ةرقيلا ةروس ىف اهدر وأ ' 81 نارمع لآ ”يرصا)-ب

 را ىلا
 (ةمادنلا اورسأ ) نيب اهدر وأ "39 : سنوي ”(هليوات مهيت'"ب) -ج

 40 4: .ءع هج 3 ١

 هلوق دكبي اونا ةروس يق اهدر وأ هل : ناقرفلا ”(ةايلتر) -د

 ك1 وسال "ايفل قلاعت

 .باتكلا نم اهعضأاوم يف اهيلع تهبن .ةريثك ىرخا ةلئماو -ه

 ىف عقو ام رارغ ىلع .ةخوسنملا يآلا بيترت يف ريشااتو ميدقت- 3

 .كلذ ىلا ةراشإلا تمدقت امك نآرقلا بيرغ ظافلأ

 .كلذ نم نيلاثم يلي اميقو
 (امهمحرأ بر لقو ىلاعت هلوقب .نيرشعلاو حساتلا بزحلا خوسنم أدب - ُ

 "110 :ءارسالا " ةيآلا (كتالصب رهجتالو ) :هناحيس هلوقب مث "24 : ءارسالا "ةيالا

1 

 2/1 3 1 ةقرولا

 . (8/1) و 2: ةقرولا 9

 23/1114 ةقرولا 7

 000/1237 فروا 7

 . (71/2) ى 48 : ةقرولا ”'
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 'ةيآلا (دهعلاب ىفوأو ):ىلاعت هلوق دروأ مث ءاذه يف ءيش الو

 اهمدقي نأ هيلع ناك نإ ءاندنع دهاشلا ىه اذهوأأ) "34 :ءارسإلا

 .فحصملا يف اهمدقتل

 ؛(هرفك هيلعف رفك نم): ىلاعت هلوقب نيعبرالاو يناثلا بزحلا خوسنم ادب. -ب

 .نيعيرألاو دحاولا بزحلا نم ةيالا هذه نأ عم "44 : مورلا

 يف نكل هيف تدر و وأ .باتكلا يف درت مل ءايشا ىلع فلؤملا ةلاحإ- 4

 ..اهيلع لاحأ يتلا ريغ ىرخأ نطاوم

 :كلذ ةلثمأ نمو

 "دعرلا ةروس يف مدقت دق :فلؤملا لاق "81 :لحنلا ”(ليبارس) ١-

 ةروس يف اهل ضرعت امنإو كانه اهل ضرعتي مل هنأ عم
 . (رانلا مههوجو ىشغتو نارطق نم مهليبارس) 50 :ةيآلا (9.ميهاربا

 عم 0 ":فلؤملا لاق " 29:صصقلا ” (نولطصتا)و (ةوذج) -بل

 فلؤملل قبيسي ملو ءعضوملا اذه يف الا نآرقلا يف درت مل (ةوذج) نأ

 .عضوملا اذه لبق هباتك يف اهدر وأ نأ

 ةر وس لوأ يف اهدر وأ " 26: بازحالا ”(مهيصايص س١ -ج

 .ركذلا ةفلاسلا بازحألا ةيآ يف الا نآرقلا يف درت مل اهنأ عم ,6/رشحلا

 . (69/2-70) ظ 47 : ةقرولا (')

 - (162/2) و 67 : ةقرولا ©

 59/2 45 ةعرولا ©

 . (49/2) و 43 : ةقرولا عجار 7

 : 1456و

 :3:90)792/3 : ةقرولا 9
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 .اهياحصأ ىلا وأ امنيلا ةراشإلا نودرداصملا ضّعب نم ةريثك صوصن لقن- 5
 نآرقلا بيرغ ريسفتو «نآرقلا لكشم ليوأت :يباتكل ةبسنلاب ةصاخ

 حاضيالاو يناتسجسلا زيزع نبال بولقلا ةهزن : يباتكو ةييتق نبال
 ةراشإلا تمدقت دقو بابلا اذه يف ةريثك ةلثمألاو ,بلاط يبأ نب يكمل
 هعضاوم يف كلذ ىلع هيبنتلا عقو امك ءفلؤملا رداصم يف اهضعب ىلا

 ظ .باتكلا نم

 ةطوطخملا فصو

 هنازخي ةدوجوملا ةددحولا ةحخسنلا :«ىجر نخلا قحلا ديع نبأ دمصلا ديع

 سرهفق يف اهركذ درو دقو .225:مقر تحت شكارمب فسوب نبأ

 ةغرلا ىلع ةشات ةكيشت ىلا كما ملو "'*ةنوكذلا ةفاؤخلا كالي طختف

 تالاصتالاو ء.ددصلا اذه ىق اهب تمق ىتلا ةديدعلا تالواحملا نم

 ىريبكلا تانازخلا ىظفاحمو نيصتخملا ءاملعلا نم ددعي ةفلتخملا

 .ةصاخ برغملاب

 ىلع هتباتكي ماق امنإو .ةطوطخملا لخاد فلوملا مسإ دري مل

 .قياسلا ةنازخلا ظفاحم يبرعلب قيدصلا ناتسألا فالغلا

 خير اتالو خسانلا مسا واهجر اخالو ةطوطخملا لخاد دجويالو

 نم امهالكو "لصقم "و "رصتخم " : ناسرهف شكارمب فسوي نيا ةنازخ تاطوطخملا ؟
 م1983 ةنس شكارمب بادالا ةيلك : لوالا ترشن و يبرعلب قيدصلا ناتسالا عضو

 ةنازخلاب اطوطخم يناثلا دجويو /20 ةحفصلا يف ةروكذم "حايصلا سقن " ةطوطخمو

 : ةحفصلا /1 ءزجلا يف ةروكذم "حابصلا سفن: ةطوطخمو ك 467 : مقر تحت ةروكذملا

 . (نآرقلا مولع مسق ) 0
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 :ه1003 لوألا عيير 26 :خيراتلا

 ومس نيهتللا ماس ةناوقم ناكملا

 ىرويصتملا ةدمحلا ةواهللا نبع نر ابق ور ىدحتلا نيسألا «نمحملا
 .(ه1018ت) يبهذلا

 يذلاو .ءاملعلا ماركإو .هلهأو بدألاب اعلوم ناك يذلا ريمألا اذه
 نيفد يتبسلا سابعلا يبأ حلاصلا يلولا حيرض دنع اميظع اعماج ينتبا

 ريسفتلل يساركو .ةقيتعلا بتكلا نم نئازخ هيلع سبحو شكارم
 11 يواعلا عاوفأ لف. هويغو

 " حابصلا سقن " هسيبحت صن فصولا اذه رخآ يتآيسو
 .هليق ةروكذملا

 لوكشم يقرشم : طخلا عون

 20,0 7 26,0 سايقم

 101 : قار وألا ددع

 ةياديلا ةصقان اهنأ ريغ ,ةماع ةفصب ةديج : ةطوطخملا ةلاح

 هان "يعل "+ ةقويولا وأ نم نظسلا -ةةالخإو ا دقو :فالغلا ةقوبؤي

 -لهجي يذلا باتكلا متخ باب نود ثالث ىأ نيتقر و يلاوحب ةياهنلا

 سومطلاو روتبلاو مورخلا ضعب ةطوطخملاب دجوت امك همجح -نآلا
 ضعي فلتأ امم ,:ةريخألا ةقرولاو ىلوألا ثالشلا قاروألاب ةصاخ

 اهريغو قاروألا هذه تطيحأ دقو ءاضعي وأ الك تاملكلاوأ لمجلا

 كارت ندرصحلا ملكا نم هةرملا نم ركن نيف نياقتالا ةوطاعلا نسألا ةنقوو) نظن"
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 نسسيصقلا يد نا كسد لوس و مختل نين ايل ويك "! ىويعللاب
 نيوز موقت كمقن انه ةودسللا:ىلط نك يفض ولا دع وكل ىقاكألا
 ةدهلا قم انيلوهم ىذلا ىفاكلا ندتقلاب سيينختلا مز :ىلف:ةقيستلا
 ْ .تتففلا و ىلبلا ىلا نقلا

 لاول از والا ييكرت نا ىلإ هرااغإلا ندجت ننكذ اهي وضاح ىلاو
 :قار وألا تعضو اذكهو ءريخأتو ميدقت هيف عقو ةطوطخملا نم

 6 رولا و يسم طلق“ ىلا قا
 ظ 8 "| و7 عضوم ظك ا" ىو 4
 ظا]1 "| وو عضوم ظاق 22"  ىآ6
 ظآ3 5" و12 عضوم ظق 0" وى 17
 ظاأا8 -" و14 عضوم ظا3 3" وو
 .ةيلصألا اهماقرأ ىلع ظافحلا عم ءاهنكامأ يف اهعضو مت دقو
 لكلا فاو

 "ابلاغ نيسل أو ءارلا قوف " ال ”:مقر ةيشن ؟* ةمالع عضو -

 هن او : 3 2 5 ه(3) علا 22( 5

 ءاؤداوهو قوص ًاللاو قوصنلاب ةتارجلا يوان ) + قضل + ةدام# ةغالتلا نساننأ يف

 ىلع قصلي ام ماللا حتفب قوصللا " : قصل ةدام : رينملا حايصملا يفو / حرجلا هب قصلي
 . "يوادتلل ىضعلا ىلع تدش اذا اهوحنو ةقرخلا ىلع قلطأ مث .ءاودلا نم حرجلا

 ةطوطخملا قار وأ بناوجب قصلا يذلا قم ولا كلذ قح يف اهتلمعتسا ريخالا ىنعملا أآذهبو

 كدا نطالب ادع

 "1 ةفررولا 58 2(

 د30 8١
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 .اهرخآ وأ اهلخاد ىأ ةملكلا لوأ يق امهنم فرحلا نوكي نأي كلذ

 ,داصلاو ءاحلا : فورحلا تحت نم لثامم ريغص فرح عضو -

 ناقل يه ام يمت 717 فيلا يك زنا تادفللا "ديول

 لوأ يف اهنم فرحلا نوكي نأب كلذ يف قرفالو .نيغلاو داضلاو
 اهوخأ وأ اهلكاز. وأ ةملكلا

 :ءاطغ " : فلألا قوف انايحأ ةملكلا رخآ يف يتلا ةزمهلا عضو-

 املا فاوشعلا © يبهر نادك "اف

 تخت نه ةدخلو ةطفتمءاقلا وقوف نم ىقلطقتم فاقلا ةناتكد

 .داوسلا ىلا لئام ينب دادملا نولو ؛متاق ىصمح قرولا نول-

 ةاييكرألا يعم اج ىاقشلا اذعام خوتفت ىلا هلأ نه طوطختلا نتك انو

 ىمحألا مولاي كفك فلا
 ءانثأ هتاف ام اهر رطب بتكو ءاهححصف ةخسنلا خسانلا عجار دقو

 ةمالع ةدملاك ةمالعي هعضاوم يف كلذ ىلا اريشم ءالمإلا وأ لقنلا

 بتك يتلا ةهجلا بسح لامشلا وأ نيميلا ىلا بوصم اهسأر قاحلإلا

 يهو «٠ باتكلا مجح ىلإ سايقلاب ةليلق دج تالاح يهو .طقاسلا اهيف
 :يلاتلاك
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 سايع نبا نع ": انيمي ةرطلا يف : عبارلا رطسلا /ظ13 ةقرولا

 ."[ةنعرهشألا يف |

 يف مهلاوقأ ركذ نم "انيمي ةرطلا ىف 17 رطسلا /ظ49 ةقرولا

 لتحم سا انفي رطلا ىف: نمهاجكلا نوعا / امو ةقوولا

 ." سنجلا [سن]مسإلاو يساركو يسرك

 ةخفنلا يهو ":انيمي ةرطلا ىف عباسلا رطسلا /ظ96 ةقرولا

 ."' ةيناثلا ةخفنلا يه ةفدارلاو [روصلا ىف] ىلوألا

 هأرق نم امأو ": تلاثلا رطسلا /و84 ةقر ولا : راسي ةرطلا ىفو

 ىقوتسأسو «قزرلا ىنعمب الا هلعجي الف فصعلا] ىلع افطع ضفخلاب

 : يأ (امكبر ءالا)و [باتكلا متخ باب يف ناحيرلا ىنعم يف لوقلا

 ." همعنأ

 يفإ نيرجاهملا يف اهقرف هنكلو ":11 رطسلا/و87ةقرولا

 .راصنآلا نم [نيلجر

 .تاقيلعتلا

 : يهو رياغم طخب تاقيلعت ر رطلا ضعب يف دجوت

 بزحلا يف ىلاعت هلوق دنع اراسي ةرطلا يف /و 12 ةقرولا -

 "وو, ةظقنلا ةلظع لدتتا لكستلا ىدل ليلجلا ربحلا لصح يذلا اذه
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 بزحلا يق ىلاعت هلوق دنع انيمي ةرطلا يف /ظ 49 ةقرولا -

 ظ (كل لقأ ملأ لاق) :نيتالثلاو يداحلا

 ناكو ) ىلاعت هلوق دنع لاق هنأ .هنع هللا يضر سابع نبأ نعو

 ةتس هيف «نيمالغلل رادجلا تحت بهذ نم حول هنأ ينعي (امهلزنك هتحت

 نمآ : ىرخألا يفو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإال : اهدحأ يف راطسأ

 يفو ءبعتت فيك قزرلاب نمآ :ىرخألا يفو نذحت فيك ردقلاب

 فيك باسمحلاب نمآ :ىرخألا يفو «:حولي فيك توملاب نمأ ىرخآأللا

 ' .اهيلإ نئمطي مل اهبلقت فيك ايندلا ملع نم : ىرخألا يفو لفغت
 نم ةخوسنلملاا يآلا دنع انيمي ةرطلا يف /ظ 75 ةقرولا -

 :نيعير ًالاو نماثلا بزحلا

 : يلي امريغ سامطنالا ببسب اهنم نيبتا مل رطسأ ةعيرأ يلاوح

 [.....] .تلق ام لثم لوقي نأ كير ردقيأ ء.دمحماي : لاقف [......]
 [......] :لاقف

 :,ميمح يلو هنأك ةوادع [ 20١1 مهر ودص يفشت ناغضالا يوذ

 .[ ] عمسف
 : باتكلا ماسقأ

 لهجي يذلا باتكلا متخ بابو ءازجأ ةثالث ىلا هباتك فلؤملا مسق
 : ةيححت آلا

 ديف ايوظاحلا تينقعو ايظكافلا |[ ني]*؟ةلوقي ةادين لوألا عكا -

 (1)" ..هباعيتسا بجي ام هيف تبعوتساو [ تآ]
 (1/1) و 1 : ةقرولا 9
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 ا نوعا هللا همحت لوألا هؤخلا فانها": هلوقح هيقنعتو

 امنأ اولمعاو)رشع عساتلا بزحلا ": هلوقب هأديي : يناثلا ءزجلا -
 ا ل

 [*/"ليكولا معنو هللا يبسحو هنوعو
 نإو )قوعتر ًالاو:نمداسلا تزخكلا ": هلوقي.:هاذيو ثلاخلا ءوجلا

 هانعم "فلؤملا لوق دنع ةطوطخملا فقتو 2." (نيلسرملا نمل سنوي
 (”!."كضغبم : يأ (كتناش)و ريبكتلاب كيدي عفرإ

 هللا دمحب ىناثلا ءزجلا مت ': هلوقبي همتخيو

 عم ةرشابم هدعب :يتآلا سيبحتلا صنبو فصولا اذه يهتني اذهبو

 .ةطوطخملا نم ةروصم جذامن

 ٠ سس بسلا صن
 سفن ”باتكل سراف يبأ يدعسلا ريمألا سيبحت صن وه اذه

 . ظ ىلوألا ةقرولا ىلع وه امك ءشكارمب نييبتكلا عماج ةنازخ ىلع ”حابصلا

 وبأ [ ] ريمألا انالوم .هنم ةقرو لوأ ىلع اذه[ 1"

 يبأ انالوم دهاجملا ؛نينموملا ريمأةفيلخلاانالوم نبا هللا دبع سراف

 ريمأ انالوم دهاجملاةفيلخلا مامإلا انالوم نيار وصتملا دمحأ سابعلا

 ةفيلخلا مامإلا انالوم نبا يدهملا خيشلا دمحم هللا دبع ىبأ نينموملا

 ينسحلا فيرشلا هللا رمأب مئاقلا هللا دبع يبأ نينموملا وييمأ دهاجملا

 (185/1) ىو 32 : ةقرولا "')

 (1/2)ظ 32 + ةقرولا 9

 ( 183/231 71 ةقرؤلا ©

 (1/3) ظ 71 : ةقرولا 7

 (156/3) ظ 101 : ةقرولا ©
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 دجم هي لصوو [.........] هركذ تاحلاصلا يف دلخو .هرثآم هللا ىقبأ

 اهنا قدذلا' عمافلا سجتي ةقؤشلا ةناؤخلا نع ةيضكلا ختي انتدلا

 الا ىلع هييدلفلا |[ كردللا انينمرعمتب اقوم :زييقحت لكون ضم

 ادلخم افقوو ءاديؤم اسييحت |. | ناكملا اذهب هسيبحت عضوم نم جرخي

 هللاق .ةكرابملا هدي طخب [ . ]بتكو ءرييغتلاو ليدبتلا نم انوصم

 [ هته[: ]ام و: هطخ ميدل "هنا رث نم لوهيو: ةلمغ حلادسك لماع

 :تقلاو هنالك كاع ةرويثلا ةكيشلا: مجتو نفر نيرتشعلاو سانا ىف

 [ ]1 انيلاوم نب هللا دبع هطخب [ ]
 ب ةللاواعا [ دينمو ءازفأ

 - تع حب م حس ميسبم

 ةنيلكلا ءاضمأب ةضاخب سفطو زك قم سييمكلا اةه:يانضصأ اما يله فا ةنادشسألا تبق 17

 ةراشالا ر دجتو /66 : سآلا ةرهز يف يرقملا هدر وأ امك يبهذلا ر وصنملا دمحأ يدعسلا

 ءءء ع اواو بهذلا عامي ىلح دق ةهداعأ سيسحتلا ىلع «سراق ىبأ ىدعسلا ريمألا ميقوت نأ ىلا
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 قيقحتلا جمنم
 رقتو ؛هب قيلت ةلح يف ءباتكلا اذه جارخإ عاطتسملا ردق تلواح

 نم تاءارجإ ةدعي تمق مث نمو ءاهلهسأو لبسلا رسيأي ئراقلا ىلأ هب
 ...هتءارق يف تايوعص نم طوطخملا صنلاب طيحي ام ءالجإ لجأ

 ءالمزلا دحأ نم ترعتسا مث ءيديب ةطوطخملا خسنب تمق اذكهو
 يف ةطوطخملا تروص مث هسفنل اهخسن دق ناك ةلثامم ةيطخ ةخسن

 : نيتماه نيتليسوب هتءارق يف تنعتسا مليف ىركيم

 زواجت ىلع يندعاس امم .رادجلاو راثسلا ىلع طيرشلل ةربكم هلأ 1

 ...تأيوعصلا نم ربثك

 . قرؤلا ىلع ةروصم ةخسن -2

 لوصولا نكمأ يتلا فلؤملا ر داصمب ءتنعتسا ءركذام بناج ىلإو
 يف كلذ ىلا ةراشإلا تقبس دقو ؛ةيناث ةخسن ةباثمب تناكف ءاهيلإ
 صنلا تلوانت ءلئاسولا هذه لك يدل تعمجت نأ دعيو باتكلا ر داصم

 : يلاتلا جهنملا ققو قيقحتلاب

 نيريبك نيسوق نيب ميركلا نآرقلا نم ةيآ وأ ةدرفم لك عضو -!

 يف هيلإ اراشم .بيرغلل ةبسنلاب :ةروسلا يف اهمقري ةفدرم ()
 . دهاوشلاو خوسنملاو خسانلل ةبسنلاب شماهلا

 . نآرقلا بيرغل ةبسنلاب ةيآ وأ ةدرفم لك طبض -2
 . ابلاغ تاءارقلا بتك نم -فلؤللا اهركذ يتلا -تاءارقلا جيرخت -3

 بتك ىلع ادامتعا صنلا يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت -4

 "نيجودزم نيسوق نيب ثيدحلا صن عضو عم . ثيدحلا
 : نيساسأ ىلع موقتف جيرختلا يف اهتعبتإ يتلا ةقيرطلا امأ
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 ١- ثحبلا اذه يف اهتدمتعا يتلا ةخسنلا قفو .ةحفصلاو ءزجلا تابثإ .

 كلذ رمألا ىضتقا اذإ 5 قاولاو ثيدحلا وأ نابلاو :ناتكلا : تابثإ: ذي

 ةراشإلاو .باتكلا يف مهؤامسأ ةدراولا مالعألاب فيرعتلا -5

 ب ههمحا رك نانضم نكفم نا

 نم ءسمطلا وأ مرخلا ىأ رتبلا نكامأ يف تادايزلا ةفاضإ -6

 . كلذ رذعت دنعاهريغ نمو اهيلإ فلؤملا عوجر دكأت يتلا ر داصملا

 نيسوق نيب تادايزلا هذه تعضو دقف زومرلا نم راثكإلل ايفالتو

 هتكرتف (-) نيتداضع نيب همامتاب رداصملا فعست ملام ترصحو .(-)

 (!! غران

 هيلع دواد ةروس ': لثم نايبلا هيعدتسي ام (-) نييتاضع نيب تعضو امك

 . [نض] عالسلا
 اهعمو نيريبك نيسوق نيب انيمي ةرطلا يف ةيلصألا قار وألا ماقرأ عضو -7

 : اهرهظ ىلا ةراشإ ءاظوأ ةقرولا هحو ىلا ةراشإ واو

 '" / ":لئام طخب ةحفص لك ةياهن ىلع صنلا لخاد هيبنتلا عم (ظ1)/(و1 )

 تضتقا اذإ الإ ءينمزلا بيترتلا قفو شماوهلا يف عجارملاو رداصملا بيترت -8
 هكلذ يف فرصتلا ةلاحإلا ةعيبط

 دنع امل هانعمو هظفل يف اقباطم عجارملاو رداصملا يف ءاج ام ىلإ ةراشإلا -9

 ظ .نيريبك نيسوق نيب (صنلاب)ةملكب فلوملا
 نيب اهعضوو :صنلاي انايحأ عجارملاو ر داصملا ظافلأ لقن -0

 تاملك ثالث زواج اذإ هيطخت متام ىلا زمرلا عم نيجودزم نيسوق

 3/1 ايس نوت"
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 "نيجودزم نيسوق نيب طقن ثالثب
 : يلاتلاك يهو سراهفلاو مجاعملا نم ددعب باتكلا قاحلإ -1
 نآرقلا بيرغ ظافلأ مجعم -أ

 .نآرقلا بيرغ يف اهب دهشتسملا تايآلا سرهف -ب
 . باتكلا يف ةدراولا تاءارقلا مجعم -ج
 تفخلا اههك نعشلا كايآلا_ ندريفا د
 . باتكلا يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -ه
 مالعالا مجعم -و
 هازل و دابصلا ممهفم و

 .تاعوضوملا سرهف -ح

 صنلا ىلع ةظفاحملا ىلع :ةهج نم تصرح دقف ءاريخأو -2
 تقبس امك -ىلوألا هقاروأ ءاتثتتساب .هبيترت ثيح نم وه دك
 يف يه امك قاروألا ماقرأ ىلع ظافحلا عم -كلذ ىلا ةراشإلا
 ْ :لوطختلا

 لب ,ريخأتلا وأ ميدقتلا هقح ام رخّؤأ وأ مدقأ مل كلذ ادع اميفو

 .هعضاوم يف هيلع هيبنتلاب تيفتكا
 نأو ءفلؤملا رصع شيعأ نأ ىلع ةيناث ةهج نم تصرح امك

 يف دمتعأ الا تلواح امك .باتكلا فيلأت فورظ ردقأو .هصخش صمقتأ
 امو .هرصع يفوأ .فلؤملا رصع ليق فلأ ام الا -ابلاغ -قيقحتلا
 . سانئتسالا ىأ ةرورضلل امإق كلذ ريغ نم هتدمتعا

 .سقيقوتلا يلو وهو ؛ههجول اصلاخ يلمع نوكي نأ هللا لأسأ
 . ( اتأطخت وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر)
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 (1) ةساردلا رداصم

 ظ هيركلا ناركلا "21

 .تاطوطخملا

 هللا ديع نب دمحم هللا دبع ىبآأل :ةلصلا باتكل ةلمكتلا -2

 مسق ءطايرلاب ةماعلا ةنازخلا (ه658ت) رابآلا نيإ يعاضقلا

 ب.اتك358:قكاثولا

 ةنازخلا - (ه11 نرقلا لاجر نم) لوهجمل -ةيكلاملا تاقبط -3

 . د-2926قئاثولا مسق -طايرلاب ةماعلا

 اباب دمح أل ءجابيدلا يف سيل نم ةفرعمب جاتحملا ةيافك -4

 مقر عومجم نمض) شكارمب فسوي نبا ةنازخ (ه1032ت) ىتكبنتلا

0 
 يبآل .هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يق "حابصلا سفن -5

 - (ه582ت) يجر زخلا قحلا دبع نبإ دمصلا ديع نب دمحأ رفعج

 225 : مقر شكارمب فسوي نبا ةنازخ

 : تاعوبطملا

 (ه911:ت)يطويسلا نيدلا لالجل نآرقلا مولع يف ناقتإلا -6

 ةرهاقلا -ينسحلا دهشملا ةبتكم -ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت

 . (م/ 1967ه1387) أ! !:ط

 حت (ه776ت) بيطخلا نيا نيدلا ناسلل ةطانرغ رايخأ ىف ةطاحإلا -7

 .(م/1974ه1394) !ط -رصم-يجئناخلا ةبتكم -نانع هللا دبع دمحم .د

 مزح نب ىلع دمحم يبأل ماكحألا لوصأ يف ماكحألا -8

 رداصملا ةيقب يتأتسو ةساردلا يف اساسأ ةدمتعملا يه - انه - ةدراولا عجارملاو ر داصملا '"

 قيقحتلا ر داصم نمض
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 .ةرهاقلاب ةمصاعلا ةعبطم (456:ت) يرهاظلا

 يلع يبأ نب يلع نسحلا يبأل ماكحألا لوصأ يف ماكحألا -9

 يبلحلا ةسسؤم .لضافألا دحأ : حت (ه631:ت)يدمآلا دمحم نب

 . ةرهاقلا عيزوتلاو رشنلل

 ندا نيرة :نكايع نانينخا ىف ضايولا ناهز 8
 1 / ير اسيبألا ميهاربا /اقسلا ىقطصم :مت (ه1041:ت)يرقملا

 .(م/1978ه1398) برغملا -ةيدمحملا ةلاضف ةعبطم -يبلش ظيفحلا

 دمحأ سابعلا يبأل ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا -1

 يرصانلا دمحم /يرصانلا رفعج : مت (ه1315ت) يرصانلا دلاخ نب

 م1956 ءاضيبلار ادلا ءباتكلا راد :

 لهس يبأ نب دمحإ نب دمحم ركب يبأل يسحرسلا لوصأ -2
 ةعابطلل ةفرعملا راد-يناغفألا افولا ىبأ : حت (ه490:ت) يسخرسلا

 .ن انيل -توريب -رشنلاو
 نب دمحم ركب يبأل راثآلا نم خوسنملاو خسأانلا يف رابتعالا -3

 ءايحإ راد -تسفوألاب ةعبط (ه584ت) يناذمهلا يمزاحلا ىسوم

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا

 يضاقلل مالعألا نم تامغأو شكارم لح نمب مالعإلا -4

 ةيكلملا ةعبطملا (ه378: ت) يشكارملا يجراعتلا ميهاربا نب سابعلا

 . (م1974) طايرلا

 برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق : مالعإلا -5
 . (م/1976ه1396ت) يلكرزلا نيدلا ريخل نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو

 روصنم نب باهولا دبع ذاتسألل يبرعلا برغملا مالعأ -6

 .(م/1983ه1403) طايبرلا -ةيكلملا ةعبطملا -(3ج)
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 ناو استقرت يقتل مق (ه7768:): تيطقلا ندا قحتلا قامنلا

 .٠ توردب -فوشكملا

 .دا: حت (ه721ت) يرهفلا يتيسلا ديشر نب رمع نب دمحم هللا ديع

 وشلل ةضسوفلا راذلا ةووفلا ةايسخلا دمعت

 /ه1355 )-طابرلا -ةيتطولا ةعبطملا -يلاليفلا يمشاهلا دمحم : عت

 ( م6

 يماكا نع ةيوذظلا ففشتك ىلع لئيالا ىف نوفكلا تانبقنإ 6

 تسفوالاب ةعبط (ه1339:ت)ىدادغبلا اشاب ليعامسإل نونفلاو بتكلا

 . دادغب -ىنثملا ةيتكم تار ىشنم 1945- لوبناتسا ةعيط نع

 /ه1381) اير وس قشمد .حوبش ميهاربا :حت .(ه666ت) ينيعرلا

 1 ( م 2

 (م3 : ط

 ةللا كيع نم ةمحم نةيدلا وذيل ناَرَتقلا مولع يف ناهريلا -3

 (م-1958 1957) رصمب

 يحي نب دمحأل سلدنألا لهأ لاجر خيرات ىف سمتلملا ةيغب -4
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 : (م1967)

 ديع نيدلا لالحل هراكلاو يي تاقيط يف ةاعولا ةبغب -5

 يعل يابا يتسع

 : (م196هباه1384) 1ط

 يراذع ندا «يرسخملاو سلدنألا وانشخأ يف برعملا نابجيحلا -06

 ميهاربأ ' -ةدئاحسأ أ قيقحت -نيدحوملا مسسق 3-(ه695ت) يشكارملا

 .ةفامزؤ و ناقلا ةنع رز نيمخم نا تيَوات قنا دمحم/ ىناتكلا ىراذع

 . (م/1985ه1)1406ط .ءاضيبلار ادلا-ةديدجلا حاجنلا ةعبطم

 .:ىأد 8 (ه807 تا رمحألا ن 1 بأ ليعامسإلا ىربكلا ن 1 بناع تاتو قلد 7

 (م1972) طايرلا -ةقاأر ولاو ةعابطلل ر وصنلا

 1 دلحملا ناكر داّؤف كد روتكدلل يبرعلا ث ثارتلا مصر ات -8

 ةتيهلا - لضفلا ىدأ يمول .د:يىزاجمح نومهم .د : ةيبرعلا عيولأ هلقت

 . (م1977) بادكلل ةماعلا ةيرصملا

 نم كسصسصخس . نب هللا ك0 كيلولا ا نول كك الأ ءامصتع تير ات ا

 فيلاتحلل ةيرسصملا رادلا -(ه403ت) يضرفلا نيأ يدزالا فسوب

 : (م1966) همجرتلاو

 نسف د يو رد ايبكلاب فما ننقل ونألا نيكفلا تيراقنتات *٠

 .(1)1955-ط ةيرصملا ةضهنلا ةيتكم سنؤم

 نبأ يبلع نسحلا يبأل (ايلعلا ةبقرملا )سلدنألا ةاضق خيرات -4]

 تارا ءايعإ ة فحل مق غسق نرقلا لاجو نم :ىهاننلا هلآ هع

 5 ط نانيل تورسيب -ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم -يبرعلا

154 



 (م/1983ه1403)

 ةمثأ هللا مهلعج نأب نيفعضتسملا ىلع ةمامالاب نملا خيرات -2

 رقسلا -(ه594ت) ةالصلا بحاص نب كلملا دبعل .نيثراولا مهلعجو

 ا ووو د سنك انواع اتينلا: يماسولا عييت ور هدحم ىكاتكلا
 ْ . (م/1964ه1383)

 كلام بهذم مالعأ ةقرعم كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت -3

 ةلاضف ةعبطم (ه 544 ت)يتيسلا ىسوم نب ضايع لضفلا ىبأل

 .برغملا ةيدمحملا

 خيشلا نب دمحم مساقلا يبأل فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت -4

 .خيطب نامثع /نافجألاويأ دمحم :حت يوانفحلا

 (م/1982ه1)1402]ط -ةقيتعلا ةينكملا ,ةلاسرلا ةسسؤم

 ميحاصات_ سن (ه6358تزز رابآلا نيل :ةلصلا ىاتكل ةلمكذتلا 5

 اقيم ينكر وسم سماك ةيككد وو يسللااراكعلا كوك دنيا
 .(م/1956ه1375) رصمب ةداعسلا ةعبطم

 يداهلا ديع روتكدلل ةعماجلاو دجسملا نييورقلا عماج -6

 (م1972) 1ط-ينانبللا باتكلا راد -يزاتلا

 2,ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم ركذ يف سابتقالا ةودج -7

 هبة املدلا ىئودصتلا ناو «(هه1025:8) يساتكملا يضاقلا نما ةسحال

 ظ .(1973 --م1974-) ,طابرلاب ةقار ولاو

 رصن يبأ نب دمحمل سلدنألا ةالو ركذ يف سيتقملا ةودج -8

 .(م1966 )ط ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا (-ه488:ت) يدمحلا

 مزح نب يلع دمحم ىبيآل :وكعلا باستأ هدمه مسح 9

 3 :ط رصمب فر اعملاراد :نوراه مالسلا ديع : مص (ه456:ت)

155 



 . (م/1971ه1391)

 سنؤم نيسح . د:حت (ه658تا)رابآلا نبال ءءاريسلا ةلحلا -0

 (م1)1963 ط - ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا

 .د:حت -لوهجمل ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا-41

 -ءاضيبلار ادلا -ةتيدحلا داشرلا راد -ةمامز رداقلا دبع ذ/راكز ليهس

 (ح1979) 1ط برغملا

 نافسألل توركيسي ةيرصادتلا نتكلا راد تاطوطظخسس لل 9

 (م/1985ه1405) برغملا -ةيدمحملا -ةلاضف ةعبطم ينونملا دمحم

 نيا ميهاربإل بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا -3

 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد (ه799ت) يرمعيلا نوحرف نبا ىلع

 ظ .نانيل
 نب يلع نسحلا يبآل ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذنلا -4

 -ةفاقثلا راد -سابع ناسحإ .د :حت : (ه542ت) ينيرتنشلا ماسب

 .(م/1979ه1399) 2 :ط -نانيل توريب

 نيفيعالا سر اجينالا كانلا )نيا ننال هاك وبري ذلا هلك
 نيارلا يفسسلا ا ةفيوعت نو يمس قب وللا وتس غش" 001
 .نانبل توريب ةفاقثلار اد -سابع ناسحإ .د :حت ءسماخلاو

 ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم -ةفيرش نب دمحم .د:حت نماثلا رفسلا

 .طايرلا -ةديدجلا فراعملا ةعبطم -ةيبرغملا

 مالعأ نم هتيقل نم ركذ يف سافنألا ةرطاعلا سالا ةضور -6

 ةيكلملا ةعبطملا -(ه1041ت) يرقملا دمحأل سافو شكارم نيترضحلا

 .(م/1983ه1403) 2 :ظ طابرلا

 نب دمحأ متاح يبأل ةيبرعلا ةيمالسإلا تاملكلا يف ةنيزلا -7
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 يناذمهلا هللا ضيف نب نيسح :حت . (ه322:ت) يزارلا نادمح

 ط ةرهاقلا رصمب يبرعلا باتكلا راد عباطم -يزارحلا يربعيلا

 (م19572

 ءاملعلا نم ريقأ نمب سايكألا ةتداحمو سافنألا ةولس -8

 (ه1345:ت) يناتكلا سيردا نب رفعج نب دمحمل سافب ءاحلصلاو

 .(/1898ه1316) ساف -ةيرجح ةعبط

 دمحم نب دمحمل ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش -9

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد يسنوتلا فولخم
 يلبنحلا دامعلا نبال بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش -0

 -توريب -عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا -(ه1089:ت)

 .نانيل
 ت)لاوكشب نبأ كلملا دبع نب فلخ نب مساقلا يبآل ةلصلا -1

 لجس عباطم -ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصللا رادلا (ه8

 (م1966)برعلا

 دمحم ذاتسألا نيدحوملا دهع يف نونفلاو بادآلاو مولعلا -2

 ؛(م/1977ه1379) طايرلا ,تسفوالاب 2 ظ ينونملا

 -دارج ريهز رهام .حمت (ه. 544ت) ضايع ىضاقلل ةينغلا 53

 .(م/1982ه1)1402 ط-نانبل-ت 0 -يمالسإلا برعلا راد

 -(همولعو نآرقلا مسق )ناوطت ةنازخ تاطوطخم سرهف -4
 حيوشلا عباطم -ةزبخوب دمحمو ./وريلدلا يدهملا نيذاتسألا دادعإ
 ((م/198151401)برغملا ناوطت -سيربسيد

 .مت (ه380 ت) ميدنلا نبإ قاحسإ نب دمحمل تسرهفلا 5

 .ينار دنزاملا يرئاحلا نيدباعلا نيز نب يلع نبأ ديدجت .اضر
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 (ه575 :ت) يليبشإلا ريخ نبا هخويش نع هاور ام ةسرهف -6

 .(م/196351382) : 2 ط-ةرهاقلا يجناخلا ةسسؤم

 دلجملا) (-طايرلاب) يكلملا رصقلاب ةينسحلا ةنازخلا سراهف 7

 !-ط-طايرلا -يباطخلا ىبرعلا دمحم ذاتسألا فينصت ( سداسلا

 .(م1987 ه 1407)

 مدقتلا ةعبلعم (ه528 ت) ن اما و وقفل نايقملا شالق -8

 ٠ ظ ظ (ه1320) اظ -رصمي ةيملعلا

 نبا مركلا يبأ نبا نيدل ازعل خيراتلا يف لماكلا -9

 .(م1967) ط توريب يبرعلا باتكلا راد (ه630ت)ريثألا

 ردا ديني ني يعتا نبال جالا نوألاو ةفللا ىف لماكلا
 .رصعمب :ئريكلا ةيراجتلا ةبتكملا -(ه286 :ت)

 (نودلخ نبا خير ات)رببخلاو ًادتبملا ناويدو ربعلا باتك 6١-

 تانكلا اواو: كار ئيتتما [(2808 هز يدلك نيا نفعزملا سف ةسااعلا

 .(م1956) رشنلاو ةعابطلل ينانبللا

 تز ةقسل> ىجاحل نونفلاو بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشع 2

 لويناتسإ ةعبط نع تسقوالاب ةروصم.ط.دادغب ىنثملا ةيتكم (م7

 .(م1941)

 هيوريم (يماز52 تا تذافسعلا نسحح نحال نازبلا قال كم3

 (م2.)1971

 نب ىلإ يمالسإلا 07 نم برغملا يف ةينآرقلا ةسردملا 4

 لد طانولا فراس فك كلو الا مدلا) قارفكلا مقالا يدل“ رع

(1981). 

 ثداوح نم ريتعي ام هقرعم ىف ناطظقيلا ةريعو نانجلا ةأرم -65



 يملعألا ةسسؤم تاروشنم -(ه768 :ت) يعفايلا هللا دبعل نامزلا

 . (م/1970ه1390) 2:ط نانيل توريب تاعوبطملل

 :ت) ىلازغلا دماح يبأآل لوصألا ملع نم ىفصتسملا -6

 .تسفوالاب ةعيط-ةرهاقلا-يبلحلا ةسسؤم (ه5

 روتكدلل هراثآو هتايح يموزخملا ةريمع نب دمحأ فرطملا وبأ 7

 .م- 1971طابرلا -يعماجلا زكرملا تار وشنم ةفيرش ني دمحم
 :ت)يشكارملا دحاولا دبعل برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا -8

 .د ميدقت -يبرعلا دمحمو /نايرعلا ديعس :نيذاتسألا :قيلعتو طبض

 . (م 1978) 7 :ط برغملا -ءاضيبلار ادلا باتكلا راد -يقح حودمم

 ىسيع ةبتكم (ه626:ت) يومحلا توقايل ءابدألا مجعم -9

 .رصمب يبلحلا

 (ه658 :ت) رابالا نبإل .يفدصلا ىضاقلا باحصأ مجعم -0

 ل 211 قل مقرر امام ظارحو نحو ديزل
 رأآد -راصن نيسح روتكدلل هر وطتو -هتأشن يبرعلا مجعملا -71

 .(1968) 2 :ط ةعايطلل رصم

 برغلا راد -لابقإ يواقرشلا دمحأ ذاتسألل مجاعملا مجعم -2

 .(م/1987ه1407) 1 :ط-نانبل توريب يمالسإلا

 اضز رمعل ةييرعلا بتكلا يفنصم مجارت نيفلؤملا مجعم 3

 .توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد -ىنثملا ةيتكم-ةلاحك

 دبع ذاتسألل ىصقألا برغملا يف ثيدحلاو نآرقلا ةملعم -4

 ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :/عباطم .هللا دبع نب زيزعلا

 .(م1985 ه1405)
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 ةيسنوتلا ةعماجلا -يفرشلا ديجملا دبع :حت (ه582:ت) يجرزخلا

 .م1975 هينوي -سنوت 514806 - مسرلا نونفل

 يبطاشلا ميهاربا قاحسإ يبأل ماكحألا لوصأ يف تاقفاوملا 6

 / .رصمب - حيبص ةعبطمو ةيتكم -نيدلا ييحم دمحم :مت (ه796:ت)

 ترعة هر ايضحتلاو ةزويسشملا هذاعكلل سرا شرس 77

 -ةيمالسإلا نّوشلاو فاقوألا ةرازو تاعوبطم -هللا دبعني زيزعلا

 .(م/ 1975ه1395 ) طايرلا

 ركفلا راد -ديز ىفطصم روتكدلل ميركلا نآرقلا يف خسنلا -8

 (ها391) 2 :ط توريب

 يرقملا دمحأل بيطرلا سلدنألا نصغ عم بيطلا حقت -9

 توريب رداص راد -سابع ناسحأإ د :مت (ه1041:ت)

 .(م/1968ه1388)

 .كبيأ نب ليلخ نيدلا حالصل نايمعلا تكن يف نايمهلا تكن -0

 رصم ط نع ةروصم ط.دادغب ىنثملا ةبتكم .(ه764:ت) ىفدصلا

0000 

 يتكبنتلا اياب دمحأ سابعلا يبأل جابيدلا زيرطتب جاهتبإلا لين -81
 -ةيملعلا بتكلار اد -نوحرف نبال جابيدلا شماهب عبط ,(ه1032ت)

 .نانبل-توريب
 ميق نبال ىراصنلاو دوهيلا ةيوجأ يف ىرايحلا ةياده -2

 .(ه1396) مالعإلاو ةعابطلل ةكم ةسسؤم .(ه751ت) ةيزوجلا

 ليسعامسسإل تفتضصملار اثآو نيفلؤلا ءافسأ نيفراعلا ةنده -3

 ةعبط . دادغي ىتثملا ةبتكم تاروشنم (ه1339 ت) يدادغبلا اشاب

 .(1951) :لويناتسا ةعبط نع تسفوالاب
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 يدفصلا كبيأ ني ليلخ نيدلا حالصل تايفولاب يفاولا -4

 سابع ناسحإ .د : ءانتعاب ,غنير ديد س :ءانتعاب (ه764 :ت) |

 (م/1969ه1389 : توريب

 :ت (ه681: ) ناكلخ نب دمحأ نيدلا سمشل نايعألا تابفو -5

 .توريي ةفاقثلا راد سابع ناسحإ د

 .دئارجلاو تالجملا

 زكرملا " سماخلا دمحم ةعماج " ىملعلا ثحيلا "ةلجم -6

 13 نوعلا5/ ةحسلا د تومغملا ت اناا بس ىملعلا ثحيلل ىعماجلا

 ْ ' (م1968)

  يقرشلا ثارتلا ىف ثحبت ةيلصف " رئاصبلا " ةلجم -7

 م7 و :ددعلا سب اسنزف ىف نفاقثلا ناحتإلا نعودصضت

 ةيلك  تيوكلا ةعماج ةيمالسإلا تاه اردلاو يرحل ةلجم -8

 :ةيضالَسإلا تاسارتدلاو ةعيوشلا

 (م1984/1404 ) لوألا ددعلا :ىلوألا ةنسلا

 (م1406/1985) عيارلا ددعلا :ةيناثلا ةنسلا

 ةرازو اهردصت هيلصق ةيثارت ةلجم " دروملا " ةلجم -9
 يناثلا ددعلا  سداسلا دلجملا - ةيقارعلا ةيروهمجلا - مالعإلا

 (م/1977ه1397)

 ١ (م/1978ه1398) يناثلا ددعلا -- عياسلا دلجملا --

 1975/8/12 نم دادعأ ةعيس ةيسنوتلا " لمعلا "ةديرج 0

 دمحم ديسلا ةمالعلا داتسآلا ةروصم اهايإ ىنراعا 1975/8/18 ىلإ

 ْ هل هللا نك ينونملا
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 [باتكلا ةبطخ]

 دمحم انديس ىلع) هللا ىلصو (!!(ميحرلا نامحرلا هللا مسي) 1

 .اميلست ملسو هيحصو هلآو

 اًهّظاَحْلا تيشعو ءاهظافلا ©[ 1
3 5 

 دل تراس © ل

 7[ ]هنم تبضتقاو .هباعيتسا ّْبَجَي ام هيف َتْبَعْوَتساَو 7[ ]
 يف اليبس حضوأ هتلعجو (6) هيدّقلا عومجلا كلذ لاونم ىلع

 راصتخالا رامضم نع هتجرخأو ءميقتسملا هطارص ىلإ ىدهأو .ميلعتلا

 ةتعلطأو 77 ىاّيصلا سَفَن»: هّنيِمسو ؛ميهفتلاو ءءاقيتسالا كرادم ىلإ

 هيف ام باّتكلا ِمَّلع نم هتنمضو ء.حاضيالاو نييبتلا قْقأ ىلع ًاسمش

 ليفت وب نيكتلا هلع ةفوأ نم ميا ظن 131[. نأ هازال: سرتلا ةانح
 ةوير ىلإ ةلدع نم" عولظم)لا ىزاو نندلا هونت :هايكإ يف هابأ

 3 ١ : 5 5 5 3 هد ينل
 .29 :هسفن يجرزخلا رفعج يبال نابلصلا عماقم نم تادايزلاو رياغم طخب قوصللا يف وهو سمط لصألا يف (''

 5 د2
 .قوصللا هلحم لح ر وتيم نيرطس رادقم

 ل
 .ردب

 8 ف

5-6 
 .رثب

 .«ميدقلا عومجملا كلذ لاونم ىلع» :هلوقي دصقي امع حصفي مل (©

 .هتركذ يتلا رداصملا يف امك هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يف ةدايز نود اذكه

 وأ هتمدق يأ هتيدهأ نوكت نأ لمحتو «هت» ةملكلا نم يقابلاو للب ببسب سمط لصألا يف

 :ضقلا يف هكنكإ ىلع اًرهتت مل امه كلذ نكت هتيلخ
 .مولظملا نوكت نأ لبقي قايسلاو «لأ» ةملكلا نم يقابلأو للب ببسب سمط لصألا يف '
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 وبأ َنينموملا ريم مامإلا ٌةفيلخلا انالومو انديس ء.نيعمو ٍرارق تاذ
 ل َقْفَو نمم هللا انلعج .مهنع هللا يضر '''نينموملا ريمأ نب َبوُقعَي 2 1( 8 مم

 هاه يعم يما رقاو 0

 ٌةظفل اهنم :نييرض ىلع يهو .اهنايب يف ةدايزلا ىلإ اهيناعم عاسقاب
 م 8 5

 امإ نوكت ,ةقلتخم ناعم ىلع ]دولا هر يسسل

 0 كيرلا لا ل

 ,باتكلا اذه هب متخأ اباي اهل ٌدِرْفَأ مث ,بازحألا بيرغ نم اهعضاوم يف
 ءايفاك ءاقيتسا هيف اهركذ يفوتسأ .””مجعملا فورح ىلع نوكي 5 00 : 3 0 1

 22[ 7 1 ا[ ]  (ايفاش) اباعيتسا هيدل اهيناعم بعوتساو
 (باَتكلآ َكِلَذ َّملأ) لوألا بزحلا] (ف ١

 وه558 نيام هيبأ دعب مكحلا يلو يموكلا يلع نب نمولا دبع نب فسوي بوقعي وبأ يدحولا ةفيلخلا ره

 :ساطرقلا /بجعملا /نيدحوملا مسق :برغملا نايبلا /يناثلا ءزجلا :ةمامإلاب نملا :يف هرايخأو هتمجرت رظنا 0

 .(يناثلا ءزجلا

 نم تاملك يف ارارم هيلع لاحت يذلاو باتكلا متخ باب فاؤلا هيمسي يذلا بابلا اذه ىلع وثعلا نم نآلا ىلإ نكمتأ مل 0
 فلؤللا صن امك وهو باتكلا اذه نم عبارلا ءزجلا وه مسقلا اذه نأ رهظيو ءاعضوم 60 ىلاوح يف كلذو :بيرغلا

 بازحألا قفو بيترتلا :نيينسحلا نيب عمجلا يف فلؤملا نم ةدئار ةلواحم يهو مجعملا فورح بسح بترم كلذ ىلع
 .ةمدقملا ىف كلذ قيقحت مدقت دقو :ةيناث ةهج نم مجعملا فورح بسح بيترتلاو ,ةهج نم

 .«ايفاش» نوكت نأ لبق قايسلاو مرخو رتب لصألا يا

 د 8
 .تاملكلا سوؤر ضعيريغ ةرهاظ قبت ملو روتبم ابيرقت رطس رادقم
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 ©! [ةبيرغ ,!!ةيكم يهو دمحلا ةروس
 .هتاحيس هللا الإ هب "7 (فصويال)

40 
 (ةمحرلا ميظع) (ميحّرلا)و (3
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 0(يور ناتءارق اهيف (كلم 0 4

 نلعب دكت 1" اينا ىلع "7 قلان كلاس "انف انس 19! اهن نق 0 7

 نسكت كما" "داي اوك اي: عضول [اذذ يف هانعمو 0

 ام اذهو (1 11/1 يبطرقلا ريسفت رظنا) هدمحلا» اهنم امسا رشع ينثا ىلإ يبطرقلا اهلصوأ ةريثك ءاسلب وعلا توست

 هوجو نع فشكلا باتك :يف بلاط يبأ نب يكمو /358 :بيرغلا ريسفت :يف ةبيتق نباو 0/1 نارقلا زاجم يف ةديبع ىبأ هراتخا

 .10) :لوزنلا بابسأ :نيرثكال ادنع ةيكم ةروسلاو /8/1 نآرقلا بارعا لكشم باتكو /25 / 1 :عبسلا تاءارقلا

 .سييحتلا هيف يذلا قوصللا هلحم لح ةروتبم رطسا ةعيرأ رادقم 2

 .ةمحرلا وذ (نمحرلا)» :همالك صنو 96 :بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو رتب لصألا ع

 .لجو زع هللا الإ هب فصويال

 .اهسفن ةحفصلا :بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو رتب لصألا يف

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف ©

 (ض) ةملس مأ نع لوألا :نيثيدح يف لوألا بابلا تاءارقلا باتك 185/5 ننسلا : يذمرتلا ©

 هيلع هللا ىلص) يبنلا نأ (ض) سنأ نع يناثلاو .«نيدلا موي كلم اهؤرقي اكو هيفو

 .«نيدلا موي كلام نوؤرقي اوناك نامثعو لاق هارأو رمعو ركب اأو 0

 باتك) كلمو كلام نيب ريخ ريخألا اذه نأ ىور و يئاسكلاو مصاع ةءارق يه (كلام) 7"

 .(104 دهاجم نبال ةعبسلا

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف 9
 عمج «كلم ةدام» برعلا ناسل كلمو كالم «كلام» عمج :10/1 :نآرقلل بارعا لكشم 7

 .كالمو كلم :كلاملا

 امك عضوملا اذه يف كلام ىنعمو / .كلذ يعدتست ةرورض الو «يزاجم» اذكه لصألا ىف

 .(60/1 :يربطلا ريسفت) ادرفتم ءاضقلا لصفو مهنيب مكحلا كلمي هنا :يسفلا لاف
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 ْعَمْجُتو «”” فلا نود ماللا رسك (عم كلمو) (!'(ريسفتتلا لهأ) وهم 3
 نيدلا موي كلملا هلل نأ) ا هاتعم)و 20كوُلُم ىلعو كألمأ ىلع

5 

 (كلم) مال نكست دقو «"'(مويلا كلملا نل) ا" وفل يفك
 وه نأ ندكجاوت اة ] نحف '”وُددخف :لاقي امك 5 97 ِ 8 يي 5

 .اهتودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو قوصللا هلحم لح رتب لصألا يف '"
 104 ةعبسلا باتك) يئاسكلاو مصاع ريغ ةعبسلا ةءارق فلا نود ماللا رسكب كلم
 .(18 :ينادلل عبسلا تاءارقلا يق ريسيتلا

 عمج»:«كلم ةدام برعلا ناسل /كولمو كالمأ : كلم عمج : 10/1 :نآرقلا تازعا لكشم
 .«كولم ريثكلاو ةرشعلا ىلإ كالمأ :ةثالثو كلم :لجر و ...كالمأ كلملأ

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو قوصللا 000
 .صنلاب 65 /1/1 : يربطلا ريسفت نم ةدايزلاو اهسفن ةظحالملا 3

 ْ 16 نفاه

 لجر نولوقي» :99/2 :ةنيزلا باتك :نم يهو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف ''
 ماللا ةنكسم كلم» :23 :ميركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعأ /«ذخفو هذخفو لجرو
 كلم ورمع ويأ أرق :10/1 :نآرقلا بارعا لكشم باتك /ذخف ذخف ىف لاقي امك افيفخت
 .ذخفو ذخف :لاقي امك ماللا ناكساب

 .نيكلا هارد فيز دك نبط لدصألا ىف

 .ةزئعو دسأ وذنب هلسن نم ءصرفلا ةعيبرب فرعيو «ناندع ني دعم نبر ازن نب ةعيبر 7
 /1 :مجعتسا ام مجعم :ىركبلا ذاخفأو نوطب مهنع تعرفتو :نورخأو ةليدجو لئاسوو
 568 487/2 و86 ,79 8
 ةيبرعلا يف مامإ ةعبسلا ءارقلا دحا يرصب .هتينك همسا ليقو .ءالعلا انف ناب وسع ولا وه 1

 .(ه154 :ت) رعشلاو
 .(288/1 ةياهنلا ةياغ /83/1 رابكلا ءارقلا ةفرعم /5 :ريسيتلا /79 ةعبسلا باتك)
 .121 :تاءارقلا يناعم نع ةنابإلا :يكم /105 :ةعيسلا ب نايك
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 د م تمعْنَأ

 000 (مييع ههفسملا

 نيلاضلا)

 5 5 00-_ . 9 5 5 - 05 0 0 ا
 : 61 : يديزيلل هريسفتو نآرقلا بيرغ نم ةدايزلاو روتبم يقابلاو "زجلا" لصألا يف 7

 .«باسحلاو ءازجلا موي هنأل كلذب يمس ةمايقلا موي» :38 :بيرغلا ريسفت /ءازجلا موي

 .«ءازجلا :ةغللا يف نيدلا :47 /1 :هبارعاو نآرقلا يتاعم :جاجزلا

 اهنودب ىنعملا متيالو ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 9
 31 :يؤلقلا ةفوك

 1 :نآرقلا بيرغ يديزيلا /حضاولا جاهنملا ,قيرطلا :طارصلا ,24/1 نآرقلا زاجم ©

 ريسفت ؛مالسإلا وه نورخآ لاقو ءلجو زعو هللا باتك وه :نيرسفملا ضعي لاقو :قيرطلا
 .مالسإلا ىهو حضاو قيرط يأ :131 :بولقلا ةهزن /قيرطلا ,38 :بيرغلا

 .اهنودب ىنعملا متيالو ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 :ةماعد نب ةداتق لاق 82/1 زيجولا ررحملا /نينموملاو ءايبنألا ىنعي :38 :بيرغلا ريسفت 7

 5 ءايبتألا» :مهيلع معنملا»

 نيلاضلاو دوهيلا مهيلع بوضغملا نا) متاح نب يدع نع 378/4 دمحا مامإلا دنسم (”

 يبنلا نع متاح نب يدع نع :2 بابلا ريسفتلا باتك :204/5 يذمرتلا نتس/ (ىراصنلا

 .«لالض ىراصنلاو .مهيلع بوضغم دوهيلا» :لاق (ص)
 .173 :بولقلا ةهزن /38 :بيرغلا ريسفت رظناو

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف
 2411: فشعلا 31 ع ومتتتلاو ةضلخلا + ةفالتسووا 19 وسلا ةتاقلا هو نبل ا"

 12 يبرعلا نبال خوسنملاو خسانلا 93/1 :ةيطع نبال زيجولا ر رحملا /11 :لوزنلا بابسأ

9 

5) 
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 .(!), وسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا هذه يف ليق دق منار

 اهب هللا َمَسُقأ ماسقأ :اهنا هريغو سابع نبا نعو .(اهل ءامسُأ اهنإ
 نإ” سحشلا لاكز 0 ءامسلا نسما "ونهج قوك نكنأو

 نبل نع كلذ يف ءاج دقو. !(روسلا حتاوف) نآرقلا يف هرسو ارس باتك لك يف هلل

 نأ سانغ: نبا نع ”ةيدص) 8[ ]1 اهنسحأ "!اهركذ لوطي لاوقأ هريقو سابع
 0 ا وعلا ناورتسعت هل اهتم طر لك

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف ''

 دبع لوق هنأ هيفو 87/1 /يربطلا ريسقت /299-300 :نآرقلا لكشم ليوات :ةبيتق نبا 7

 .هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نامحرلا

 .اهتودي ىنعملا متيالو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف 7

 :بولقلا ةهزن /87/1 :يربطلا ريسفت /299-300 :نآرقلا لكشم ليوأت 7

 ثيدحلا لاجر نمو نيعباتلا رايك نم :ورمع يأ يديمحلا يبعشلا ليحارش ني رماع وه
 .(ه110و 103 نيبام يفرت) تاقثلا

 /5 ةياهنلا ةياغ 7/9/1 :ظافحلا ةركذت /229/2 :دادغب خيرات /81 يزاريشلا تاقبط)

 .(32 ظاقحلا تاقبط / 0

 ركب يبأ نع لوقلا اذه ىور دقو اهنودب ىنعملا متيال ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 دير ننأو ليست تهد ندلا اذه ىلإ ود ام دعتوللا ينخر الت ىف نو يلكو :عيوصلا
 .(154/] يبطرقلا ريسفتو /56/1 هبارعاو نآرقلا يناعم رظنا) مهريغو يروثلا نايفسو

 .86/1-96 يربطلا ريسفت رظنا 7

 .سمطو رتي لصألا يف
 رتب لصألا 0

 .56/1 :جاجزلل هبارعاو نآرقلا يناعم نم يهو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو مرخ لصألا يف "9
 21/1 :شفخالل نآرقلا يناعم :نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف ''''

 .56/1 :هبارعأو نآرقلا يناعم /3 /يدايزوريفلل سابقملا ريونت /58 /1 :يريطلا ريسفت

 نفي نابع نطس راد 7
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ِ 20 
 . هيف كشال :يأ 7 0 2 (و2)

4 
 ."29(قحلا ىلإ مهل) ًادشر قا 7(سوكو

 ."”'ةمايقلا موي يأ (بْيَقلا)و (3 50-

 :لاقي .هللا اهضرف امك اهقوقحب اهنودؤي (ةولكصلا نوميقي)و

 .""'هقوقح ىطعم هب ءاج يأ هب (7(ماقو رمألا) ماقأ
 06( - 35 2 58 عا, 0

 ٠ ٠ 2 نوقدصتيو نوكزي يأ (نوقفني) ى

 حالقلا لضأو :ءاريخ 97"2(نوبيصي) ©نيذلا (نوحلفْملالو (5

 .باتكلا اذه متخ باب يف ركذ هلو «(!!)ءاقبلا
26 > 

 ." ”هنم مهرذحت امب مهتملعأ يأ (ُمُهَتْرَدْنآِرو (6

 .رياغم طخب قوصللا قوف ةبوتكم لصألا ىف

 .68 / 1 :هيارعاو نآرقلا يناغم /39 :بيرغلا ريسفت /29 /1 :نآرقلا ةامم -

 .«اده» :لصألا 0

 .39 :بيرغلا ريسفت نم ةدايزلاو مّرحو رتب لصألا يف 9

 ريسفت يف ةبيتق نبا لوق نم دافتستو :قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا ىف 9

 نع لجو زع هللا رابخإب نوقدصي يأ بيغلاب نونموي نيذلا :ىلاعت هلوق دنع 39 :بيرغلا
 .كلذ هابشآو ةمايقلاو باسحلاو رانلاو ةنجلا

 .230 :بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو رتب لصألا يف

 .«اطعم» :لصألا يف 7

 0 ع نقلا وي

 .بطش عم نكل «نيذلا يأ» :لصألا يف

 .قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا 2

 وهو حالفلا هردصمو «حلفم وهف ريخلا نمائيش باصأ نم لك» :29/1 :نآرقلا زاجم (!')
 رد كو ءاقبلا

 .«مهر ذحت امب مهتملعأأ :4 : :بولقلا ةهزن 000
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 .(!)هللا عبط :يأ (ُهّللآ َمَتَح)و 7 01 رن لا ا

 رامضاو «ناميإلا راهظإب نوركميو نولاتحي يأ (نوعداخي)و 09

 نم نورهظي ام نودسفي يأ ءداسفلا:عدخلا نا ليق دقو ,هفالخ

 .لدفكلا نم نورمضُي امي ناميإلا
 05( 5 5 5 )4( هوع د

 3 )6( 5 9 5 5 02 502 ومب 7.

 ه 0 ١
 .نيعلا ضوم كلذكو هر ''”ىتف بلقلا ضرم

 ها سا
 .(27لاهجلا :يأ (ءاهقسلاو) (13 .٠

 9 : 58 دا ع ةهره اى
 ا 000 :يأ (مهب نوءزهتسمو) 14

 .(100.يئازهتسا ىلع مهيزاجي :يأ (مهب ءيِرهَتسي)و (15 10 500 1 5 0

 .82/1 هبارعاو نآرقلا يناعم /اهيلع هللا عبط ةلزتمب :40 :بيرغلا 0

 .82/1 هبارعاو نآرقلا يناعم /40 بيرغلا ريسفت /31/1 نآرقلا زاجم 8

 يف ام ريغ نورهظي :اهانعمو ,نوعدخي ىنعم يف (نوعداخي)» :31/1 نآرقلا زاجم '"
 .«داسفلا :برعلا مالك يف عدخلا ىنعم :ليق» :230 :بولقلا ةهزن :مهسفنأ

 ...ةيآلا (مهعداخ ىهو هللا نوعداخي نيقفانملا نا) 142 :ءاسنلا "9

 .230 :بولقلا ةهزن /90/1 هبارعإو نآرقلا يناعم رظنا 8

 .173 :بولقلا ةهزنو /41 بيرغلا ريسفت يف كلذكو /قافنو كش .يأ :32/1 :نآرقلا زاجم 9

 يهو اهنودب ىنعملا متيالو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو للب ببسب سمط لصألا يف ''
 روتفلا :بلقلا يف وهف :روتفلا ضرملا لصأ نإ لاقيو» :173 :بولقلا ةهزن نم ةصلختسم

 .رظنلا ر وتف :نيعلا يف ضرملاو ءءاضعألا ر وتف ؛نادبألا يف ضرملاو ءقحلا نع

 ةهزن /ةنانك ةغلي لهاجلا هيفسلا :127 /1 :نآرقلا تاغل :مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 .لهجلا هقسلاو لاهج يأ .114 :بولقلا

 .186 :بولقلا ةهزن
 .«عازهتسإلا ءازج مهيزاجي يأ» 41 :بيرغلا 1 ء.ا (10)
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 مهوعاةوعدمس

 . هل ليطيو .مهب ىدامتي :يىأ (مهدميو)
 و 1ع (مهناَيْغْط)و

 )3 وم 8

 ”ةوويصوت الف مهسؤر نوبكري : ىأ (نوهمعي)و

 ا يأ (اورت 2 رتشأ)و )16

 .(5!مهتراجت يف اوحبر امف :يأ (مُهَُراَجت تحب اَم)و 5 تع ختم 06
 .©دقوأ :هانعم (دق وتسا)و ([7
 بوصي باص نم لعيف هنزوو ءديدش رطم :يأ (بيصكوأ)و )و (19

 ريسفتلا لهأ نم مدقت نللو ,نامولعم اه( يودع نخل لرتااذإ
 (*!لاوقأ قربلاو دعرلا ىنعم يف ؛مهريغو

 .7فيطاطخلا نم هلصأو ءفطتخي :يأ (فطْخَي)و (0

 .مهلهمي 91/1 بارعاو نآرقلا يناعم يفو /صنلاب /41 رشا نيس 7
 .«مهربكتو مهوتع يف يأ» :41 :بيرغلا ريسفت 2

 .136 :بولقلا ةهزن /41 :بيرغلا ريسفت

 0 ينيرفلا نيف

 نآرقلا يناعم /«زاجملا ىلع اذهو اهيف حبري امناو حبرتال ةراجتلا» :ةحفصلاو يا
 .(صنلاب) 92 هيارعاو

 .هبجي ملف :يأ هبجتسي ملف هلوق لثم «دقوأ» ىنعم يف وه :48/1 نآرقلا يناعم : ناتكاا
 :بولقلا ةهزت 94/1 هيارعاو نآرقلا يناعم /42 :بيرغلا ريسفت /33/1 نآرقلا 00

124 . 

 .هتوص نوعمست ىذلا وهو .دعرلا همسا كلم دعرلا :سابع نبا لاق :98 :بولقلا ةهزن 8
 «باحسلا توص :دعرلا :ةغللا لها لاقو باحسلا كملا هب رجزي رون نم طوس :قربلاو

 .باحسلا نابحصي ءايضو رون :قربلاو
 هنمو مثغلا نم ةاشلا بئذلا فطتخا :لاقي .بالتسالا فاطتخالا لصأ 42 :بيرغلا ريسفت 7

 :ةفباتلا لاق هب قلع ام فطتخي هنأل ,فاّطُخ َىَلّدلا هب جرخي امل لاقي

 ٌعزاون كيل دّيأ اهب ُدَمَت 2 ةتيتم لاّبج يف ْنِجَح فيط اَطَخ
 .ةففلا نححلاو
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 :ظادنملا يف اضعب هضعب هيشي :ىأ (ًاهباشتم هب أوُنأ) و

 لويلاو طئاغلاو ضيحلاو لمحلا نم) : (ةَرهطم)و موعطلا نود

 ا ىتيراذفأو

 ا مرق

 يفافطصن يأ (ًاتاومأ مدن هّللاب نورتفت فليك)و 8( ١)

 اداهم : يأ 157 بولقلا ةهزن /اداهم تراصف مكل اهللذ اداهم يأ 34/1 : نآرقلا زاجم ''

 . .مكل اهللذ يأ (اشارق ضرألا مكل لعج): همسا لج هلوقو

 .دادضأ اهانعم .دن هدحاو ": 34/1 : نآرقلا زاجم (

 : 4 : بولقلا ةهزت / " هديدنو اذهّدن اذه : لاقي ءالاثمأ ءاكرش يأ : 43 بيرغلا ريسفت 3

5 )| 

 اذإ ارح ةراجحلا دشآ هنآو ؛ءىمحي تيربك هنأ اؤمعز ": 20/1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ”

 ." تيريكلا ةراجح : نورسفملا لاق : 43 : بيرغلا ريسفت / " تيمحأ
 1 يسرا سس ب (5)

 ىلإ بهذ ": 43 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو مّرَخ لصألا يف 9
 ."رجشلا تحت يرجت راهنألا نأل ءاهضرأ ىلإ ال اهرجش

 .(صنلاب) 44 : بيرغلا ريسقت نم ةدايزلاو رتب لصألا يف 7
 نم ' : 44 بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف '

 ضيحلاو لمحلا نم ": 1856 بولقلا ةهزن / "مدآ ينيراذقاو لوبلاو طذاغلاو ضيحلا

 كلذ: ؤكتو لاوملاو ةيكاشلاو
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 وهف ةفطن وأ رفظ وأ رعش نم دسجلا قراف ءيش لكو ''!(ماحرألا ىلا مهيرلاب ع 008 ع 3 35 5 5 1 5
 ل 0 ا ا

 ماحر الا يف مهؤايحإ :ينعي (مكايحأف) :هل ' (ىقو هل) هتقرافمب ةتيم

 .فطنلا نم كلذ دعب

 َمُِ) هلوقو ءرمعلا ءاضقنا دنع مهتوم «ينعي ' .(مكتيمي مث 28 95 0 5 5 كلر
 .ىلاعت هّلوق هلثمو ىوشنلاو ثعبلا (/”(موي مكثعبي) ينعي (ٌمُكيِحُي 4 مه ع
 00 دتَتتِإ اًنتيِيَحأو نيت اَنَتَمآ اني )

 نع (ءاَمَسَلا ىَلِإ ىوتسأ مك (9

 اب يأ (ًءاَمّدلا ُكَفْسْيِ)و (0
 .18!(ك) بسنن يأ «(ََل سقت
 ا ام اعلا 7!( اهلك ءامسألا نأ هلك و1

6 

 صنو 44 : بيرغلا ريسفت : نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف ' )0(.. 5 8 200 3 08 5 5

 . ' ةئيم وهف ةفطن وأ رعش نم دسحل أ قراف ءىش لكو :ماحرألا ىق افطن يتعب د ١" همالك

 ةفطن وأ رعش نم دسجلا قراف ام لكو افطن ينعي" .25/1 : نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاقو

 دعي مكييحي مث ةأيحلا دعب مكتيمي مث ءفطنلا نم مكايحأقف : لوقي ,ملعأ هللأو ةتتيم وهف
 ." ثعبلا

 .اهتودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف 7
 ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف
 120 م1 ءارقلا افلا قف انما نما ساو قا سلا ويت عتق ةعارالا بان تلاوات شلال يا

 ل
 : 1 تا“ ل 000 2

 : 45 : بيرغلا ريسفت يفو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمطو مرخو رتب لصألا يف

 ."اكفس“ هدام": تعاؤلا تانرفم /67 + نترقلا :بيزغ# ىديزيلا "7

 كبسنن : 1 ريثك نبا ريسفت يفو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 9

 هع علما م م ماع دلل واس 3 5 5 5 . 9(
 .ينارقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمطو مرخو رتب لصألا يف
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 .""/اريثك اعساو :يأ (ًادّعر)(و (5
 7 8 2 50000 0 هل ل قس يع

 ارق نع :للؤلا نق ' "اسنين ةدكسلا ىتعسب) اميل ران 6

 .(20(لازف) ءيشلا نع انالف تلزأ :لاقي ءامهاحن هانعمف بع !لاذأل

 . 2 نرارقفتس عضوم :ىأ لا

6 
 : الج ىلإ يأ (نيح ىلإ)و

 كل
 يأ (مدآ ىَقلَتَف)و 00

 نم ةلوحق يف بولا نلغ ة مانع محلل 000 وه ُهَنِإ)َو
7 0 
8 

 ,لفسأ ىلإ ''””(ولع نم طاطحنال)ل (ًاعيمج اًهْثم اوطبشا)و (38

 .45 : متصلا نآرقلا د 58
 6 لا

 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف
 نآرقلا يناعمو 38/1 نآرقلا زاجم رظناو /امهلزتسا ىنعمي للزلا نم : 46 : بيرغلا
 .67/1 : شفخآلل
 /154 : ةعبسلا باتك) ةددشم فلأ ريغب نوقايلا أرقو ةففذم فلآب (امهلازأف) ةزمح أرق

 .(73 ريسيتلا

 .رقتسم نوكت نأ يضتقي نآرقلا قايسلاو رتب لصألا يف 7
 : 466 ىوقلا مسق ب (5)

 / " لجأ ىلأ ديري ": 46 : بيرغلا ريسفت /" تقوو ةياغ ىلإ : 38/1 : نآرقلا زاجم ©
 ."ادودمم ءيجي دقو ددحم ريغ نامزو تقوو ةياغ يأ "52 بولقلا ةهزن

 ."اهذخأو اهلبق يأ 46 : بيرغلا ريسفت / " هنع اهذخأو اهليق يآ : 38/1 : نآرقلا زاجم 7

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 9

 ."بنذلا نم بوتي يذلا سانلا نم باوثلاو .دابعلا ىلع بوتي يأ" : 49/1 نآرقلا زاجم 9
 لفسأ ىلإ نط وم طاطقخالا طويلا 314 زاقلا ةفزن نه ىف قاسفا ابعت ةمزأل ةنانزلاو نثر لبقألا نب 9

 1 يارا ملا

 كف
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 دوعي ن0 اوُطبَها) ا 0 !(هلوق 2 1
 :هلوق يف ريمضلا كلذكو 00 يرلا"لاتكيو :نسلباو قاسنإلا) ىلع 3

 .(مكضعب)
 يف هظفل حرش يفوتس !*!(اسو ءبوقعي) وه (ليئارسإ)و (0

 .باتكلا اذه متخ باب

 ةيإ سأر هنأل .ءايلا تفذح ””امنإو .نوفاخ (نوبهرا)و
 لقثتسُي ءايلا '7”ىلع فوقولا)و اهيلع فقوتلا ىّوني يآلا 3
 096 3 .(نوُقّئافا) هلوق كلذكو '””ةرسكلاب اهنع (اوأ"/)نغتساف

 .' !!اوطعا :يأ (اَوُثاَء)و (43

 .46 : بيرغلا ريسفت يف سابع نبا لوقو .اهنودب مالكلا ميقتسي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف ''"
 ا وقبل ©

 .ىيرغلا يزسفت وان نمو فاعلا اويضحتي  ةلذأال ةفايزلاو نكي لضألايف““"
 ."ةيحلاو : لاقيو سيلباو ناستإلا : ينعي": 6

 /1 : زيجولاررحملا يفو / "مالسلا هيلع بوقعي ' : 31 : بولقلا ةهزن نم يهو ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 0
 ميمتو لءارساو ليئارساو لئارسا : هيف لاقي يمجعأ مسإ وهو ؛مالسلا هيلع ميهاربأ نب قاحسا نب بوقعي وه 6
 .هللا دبع : هانعمف : ىلاعت هللا مسإ : لياو دبع : ةيناربعلاب وه ارسإو «نئارسل : لوقت
 .31 : بولقلا ةهزن نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخو رتب لصألا يف

 1 : بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو مرخ لصألا يف 5

 1 + تولقلا ط6 نم ةدايؤلاو نقي ليضلالا ىف"
 1 : بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو مرخ لصألا 5 9
 قلاب": 31: بولقلا ةهزتا ا"

 .[...اوط...] ةملكلا نم يقابلاو مرخو رتب لصألا يف 0
 كل نآرقلا زاجم نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف
 ولما

(5 

)1!( 
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 نم اهيف نوكي امم لاومألا رهطت» : يأ ءامنلاو ةراهطلا (ةاَكّرلا)و

85 1 

 258 م ارت و هد 0

 كلذ مك رهذ ضاانجع ىلع + قارا“ !(نيملاَعلا ىَلَع مُكُتْلْضَق)و

 لعل رئاس ىلعال

 .ةيدف !يأ 0 ١ - 3 ع 5 هللا هال

 : ا

 0 0 0 الو 0

 زأ يأ (مّكْنع اًنَوَقَع)و (2

 / ””مكقلاخ :يأ ءأ (مكيِر اب)و (4

 .103 : بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو مرخو رتب لصألا ىف ©

 .قرضللا قوق نانو لعب قع يمال و6
 .152 بولقلا ةهزن نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رقب لصالا يف

 48 :تيزفلا وينو الا

 0 لا

 .اهتودن ندعم | هتف لو قانسلا اههنقتقم فكل ةدايزلاو مرخو رتب لصألا يف

 8 : بولقلا ا ا ةقاجلاو "ا

 48 : بيرغلا ريسقت /40/1 : نآرقلا زاجم

 2 تاولقلا هيك

 :مكيؤتز مكلف انوطت 40139 يقل 0

 4171 ةارقلا زاهيه 0

 ا
00 

1 

. )6( 
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 .”توملا انه (ٌةقعاصلا)و (6
 . نكس تاحش (ءامكلا ]و 37

 يف نوهيتي اوناك ذإ ,2مهيلع لزني ناك ولح ءيش (ّنَلا)و
 . 7 نيفترطلا قفا ورش نيكس 1" يك وهما

 .""'هظفل نم هل دحاو ال ,ىَناَمّسلا هبشي رئاط (ىَوُنَسلا)و

 . 1 ومقتل (ةوتللاو

 نيالا فورا ضمن سوفا كن احول حرر
 49 : بيرغلا ريسفت هبال

 ليوأت/ " مكتوم دعب نم مكانثعب مث: هلوق كلذ ىلع لدي توملا يأ : 49 : بيرغلا ريسفت ©
 ...باحسلا نم ران ء:ةقعاصلاو .باذعلا ,ةقعاصلاو ؛توملا : ةفيغلا : 501+ ناوقلا لكشم

 :.تظق تيانضأ اذإ اهتأل ةقعاتك كس انهار

 بولقلا ةهزن /اهرتسي يأ ءامسلا مغي هنأل كلذب يمس باحسلا : 49 : بيرقلا ريسفت

 .ضيبأ باحس : 8

 .173 : بولقلا ةهزن /41/1 : نآرقلا زاجم - 37/1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا '*

 .104 : نابلصلا عماقم رظنا (”
 :ءاتلاي 173 بولقلا ةهزن يف زيزع نياو 77/1 : نآرقلا يناعم يف ءارفلا نم لك هركذ (7

 نآرقلا يناعم / (نيجنرطلا) ءاطلاب 49 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا هدروآو (نيجنرتلا)
 برشي ىلح رجشلا ىلع طقسي ءيش نملا نا : نولوقي ريسفتلا لهأو ,138/1 : هبارعاو

 ."نيجترتلا" : هنإ : لاقيو
 .138/1 : هيارعإو نآرقلا يناعم /50 : بيرغلا ريسفت 38/1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا (7

 3267 نارقلا نه ليرات ت30 بياوقلا ونشينشتا

 رفغتسن اولوقي نأ اورما : لاق سابع نبا نأ ينغلب ': 38/1 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا

 عفر " 50 : بيرغلا ريسفت“ انبونذ انع طح نم ردصم يهو *: 41/1 نآرقلا ناجم /هللا
 .انبونذ انع طح : يأ تططح نم ,رافغتسالا يف اهولوقي نأ اورما ةملك يهو ةياكحلا ىلع
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 .©!7هللا الا هلا ال :اولوق :كلذ ىف ريسفتلا
 ةبيتق نبا لاق (ُمُهَل ليق يلا َرْيَغ ًالوَق اوُمَلَظ َنيذّلا َلَدَبَقِ)و /(59

 :ينعي ءاثاعمشو اطيح :اولاقف ؛ةطح اولوق مهل ليق نيح ينعي :هريغو

 ت1 و اح

 *!تادعلا يأ ةيرح لاو

 ندعي ندعو ,ىثعي يشع ' :لاقي ةفاسقتلا اورثكي يأ (ًاوتعت)و 0

 5 دحاو ىنعمب كلذ لك اثيع ُتاَعَيَو ثيعي تاع :لاقيو .ًايثعو اًناَيَنع

 تعقو ءاثلابو ءاَق ءاثلا نم لدمت برعلاو .اهموت يأ (اهموف)و م61

 (06 1 ,موفلل نا :ليق دقو .'””دوعسم نب هللا دبع فحصم يف 6 : 2 5( 5 1
 موفلا نإ :ليق دقو «'””ةميدق (ةغل ءا)رفلا لاق 0 ريخلاو ةطخحلا

 .ةمركع نع : 300/1 : يربطلا ريسفت /82 : بولقلا ةهزن 0
 ةطنح : ىنعي اتاقمس اطح اولاقف : ةطح اولوق : مهل ليق يأ" : 50 : بيرغلا ريسفت ع

 ىطف ' را و ل 1 ل كوول لل ءارمح

 50 وللا نوسس 1171 ةازفلا زاهي“
 دشأ وهو اوثع اوثعي اثعو ءاوثع ىثعت تيثع نم !ودسفت ال يأ "41/1" ل ا

 :داسقلا

 دشأ وهو ثيعي ثاع ىرخأ ةغل هيفو ءاثع نم اضيأ لاقيو يثع نم ": 50 : بيرغلا ريسقت
 ."ثيعي كاعو ىثعي ىثعو ىثعي ىثع "اتع ةدام ":برعلا ناسل / “داسفلا
 .51 : بيرغلا ريسفت /41/1 : درعا ايم زارت

 .(ي) هيلي يذلا لوأ يفو رطسلا رخآ يف (اكل) اهتروصو ةحضاو ريغ لصألا يف ؟*
 موُقلاو 51 : بيرغلا ريسفت / "زيخلا وه اولاقو ,ةطنح موفلا ': : 41/1 : نآرقلا زاجم 7

 .اعيمج زبخلاو ةطنحلا ىه : لاقي : ليواقأ هيف
 ."اعيمج نبخلاو ةطنح يهو ةميدق ةغل ركذ اميف موفلا ': 41 /1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ”'

 .مرخ هي لصألا يف نيفوكعم نيب امو
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 يك ووسع ف 1
 03( ىلإ 02

 : ءاردهم# اًولذؤتأ (ًارصم اوُطبها)و

 ل اًعَصلا (ُةّلَّذَلاو)
 - يع 5 5) يلمس م

 ال نضفتلا: ويقتف يس ليقول نيج ا

 1 وأ 2 ا ءاوسو سفنلا ينغ 0 (لجوبتد

 09( ء(8)/ م
 . اوعجر : يأ  (اوءاي) و

 رويل 017 ا يذلا و 6

 .موق ةدام برعلا ناسل /143 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /51 : بيرغلا ريسفت '')

 يناعم يف ءارفلا در وأ دقو :نيعم ريغ راصمألا نم ًارصم دارأ : ليقو ءفورعملا دلبلا وه

 بحأ لوألا هجولاو ": لاق لوألا ريسفتلا راتخاو ,كلذ يف ليق امم ةلمج -(1/42) نآرقلا

 ام مكل نإف اوطبهأ) : يبأ ةءارق يفو فلا ريغب (رصم اوطبها) هللا دبع ةءارق اهنأل ىلإ

 نإ رصم اوطيها) فلا ريغب فسوي ةروس يف اهنأ كلذ قيدصتو (رصم اوتكساو متلأس

 .يلع نب حلاص اهيلع يتلا رصم يه : اهنع لثسو شمعألا لاقو (نينمآ هللا ءاش

 راصمألا نم صارصم اوطيها : 42 / 1 نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو

 .قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف !"

 .144/1 هيارعاو نآرقلا يتاعم /42/1 نآرقلا زاجم

 .نآرقلا زاجم ينعأ .ةحفصلاو ءزجلاو هسفن

 ةهزن نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مزح لصألا يف

 143 توولتلا

 3 : بولقلا ةهزن نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف
 ا ترفل نورا

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف '''

 31871! فوردطلا نست 51 يتيرفلا ني

02 
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 عفان ريغ زمهلاب عقو» ام نيأ '''ءارقلا هتأرق (ًنيباصلا)و

 ىلإ ءيش (2:نم جرخب 7,يأ ابصد نم هلصأو زمه '””,نودبف
 يف '؟,ةغللا» لهأ لاق امك ”'ءاهانعم يف» لوقلا يفوتسأسو ءيش

 باتكلا» ''”.اذه» هي تمتخ يذلا بابلا
 رص 0 لع ريع رع

 ااا نيت لا الا وللا وف 72اَتعَفَر و» (3

 : ةعبسلا باتك) زمهلاب نوقابلاو زمه ريغب نارقلا لك يف نوباصلاو نيباصلاو عفان أرق '''

 .(74 : ريسيتلا 5

 .اهنودب ينعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 9

 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف
 .32 بيرغلا

 زإ 8 زا لإ ]1 1+ 14 1! 1 ل 3 4

 مو
 زل ١] ]! )| مل[ 11 1+ 17 )|! |! 11 ثم

 مل طل )ل! ]) )][ 11 !! 11 ل! ل! 3 ل علا

 مريخ
 ىلإ نيد نمو ءيش ىلإ ءيش نم تجرخ اذإ : تأبص نم فرحلا لصأو ": همالك صنو
 . نيد

 اين تسلا دك طلو ىادحتلا ايهكتكم ةجرأل' ةداكرلاو ييرعالا نك

 .اهنودب ينعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا أ

 ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 7
 ا 210(

 ليقو / ةطح اولوق : مهل ليق نيح مهيلع عفر ناك لبج روطلا ": 43/1 : نآرقلا زاجم ''''
 لبجلا نم تبنا ام ليقو :ءالسلا هيلع ىئسنوم هيلع ىلاغت هللا ملك: قتلا لبجلا مساوق

 ضرالاب طيحم ليج ليقو ةينايرسلاب ليج مسا ,دهاجم لاقو ءناك لبج ىأ : ليقو :ةصاخ
 .(324/1 : يربطلا ريسفت رظنا)

 .قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط لصألا يف "7

 نيدم ىمسي عضوم دنع رصم نم برقلاب : 47/4 : نادلبلا مجعم : يومحلا توقاي
 .ر وطلا ىمسي لبج
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 .ةيآلا (2ههقوف ليجلا (!)انقتن ناو ىف نيبم هعفر ةفصو
 .اودعتو اوملظ : يأ '”7(اودّتعا)و (4

 . 2 نيدعيم : يأ (نيكس وق )6( 00

 .(7ةربع : يأ (ًالاَكَن) و (6

 :ةنسم 220ل:: يار: (ضراق الإ ا (8
 7 ا ةلطيسوتنا ىآ (ناوع)ف 9 5 5 5 ل

 (ءارفص)و (9 ل يوكو 7 اع ىففنمم الكأ كلف 177 ارحل

 52 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتيو مرخ لصألا يف 8
 ."فارعألا ةروس يف نيبم مهقوف هعقر '

 17 اه مفارعكلا 7

 ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف '”'
 6 وقل نيو

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا ل

 ريسفت /43 /1 نآرقلا زاجم نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف ”
 .83 : بولقلا ةهزن /149/1 هبارعاو نآرقلا يناعم /52 : بيرغلا

 52 وكلا دوي

 ريسفت نم يهو اهنودب ينعملا متيالو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا كل
 59 تيرقلا

 53 لل 1! 411 11 11 )4 )1 ]ذأ 1 ةدايزلاو رتب لصألا يف )9(

. :)10( 
 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو 5

 53 + نيزقلا

 كلل
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 نآل :ةصاخ (2«ليإلا يف داوسلا» ىنعمب ةرفصلا نوكت 0
 4 فاص عصان يأ (ٌعقاَق)و ."”7ةرفصب بوشم اهداوس

 ةلولذ ةباد ؛ هنم لاقي 00 للذت مل ينعي '””(لوُلَذ الو (71
 مضب لّدلا نيب ليلذ 'لجر سانلا يفو» لاذلا رسكب لّدلا ةنسب
 . 7 لالا

 .ة!ةعارزلل اَهَبَلَقَت (ض را ري ريكو
 اهيل قس * (9)ي يأ (تْرَحلا يقّسَت ال)و
 ,(11) لمعلا نم 7 اك و

 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي همز ال ةدايؤلاو هوكي لثصألا يف"

 .33 بيرغلا

 ريسقت يف اهانعمو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف '"

 .23 : بيرغلا

 54 : سيرقلا ريسفت ن3

 .54 : بيرغلا ريسفت /103/1 : نآرقلا يناعم : شفخآلا ديل ا
 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف '"

 ريسفت نم اهئودب ىنعملا متد د الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يق ' )60

 .34 : بيرخلا

 ساتلا يفو لاذلا رسكب لذلا ةنّيب لولذ ةباد : باودلا يق لاقي " : 54 : بيرفلا ريسفت 0
 .لادلا مضب لذلا نيب ليلذ لجر
 باد 1 1

 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ا وعلا 58
 .عرزلا يقسل ءاملا اهي ىقسيف اهيلع ىقسي ال يأ" : لاق 54 بيرغلا

 .اهنودب ينعملا مني الوب يتاوقلاقايسلا [ووضتقي مزال ةبايزلاو سمك: لضألا يك

 54 نايرقلا نينبيوت

)160( 
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 '!مظعم فلاخي نول» نم اهيف ٌطيطخت ال : يأ (اًهيف ٌةّيشآل)و 1 510 507 1 عا روت يوما اع

 .ههبشو ليجحتلاو ةرغلاك اهنول
 )2( 00000 50 عاق شضع

 .“ ”متفلتخاو متعفاد : يأ (متأرادا)و (2
 2 ما ىنإ فغ م ه

 ,ةرقبلا ضعبب 27:ليتق»لا اوبرضا : يأ (اًهضعَيِب "7ةوُيرضادو

 ذخفلاب مهضعب !"'لاقو .بنذلاب هوبرضف : نيرسفملا ضعب لاق

 ..0 08 5 ف هاف
 نع اهدريو هسفن !*',سبحي نم» لقاعلا (َنوُلقعَت ْمُكَّلَعَلِ)و

 ءاهاوه

 ساكو نماف تلق لاقي كيلَصو تاقشا: ىأ ([تّسق) و 4

 0 ل ون فاك نا نسافو

 ريسفت نم يشو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 .كلذ هايشأو ليجحتلاو ةمثرلاو ةحرقلاك اهنول مظعم فلاخي اهيف نولال يأ .54 : بيرقلا

 :54 + :يدرقلا ودسفت"/45 71 نازقلا ؤاجم 9

 .اهتودي ينعملا متي الو ينآرقلا قايسلا اهيضتقب ةمزال ةدايزلاو رتي لصألا ىف 7

 .55 بيرقلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو مرخ لصألا يف 7

 يناعم نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا ايهضتقي ةمزال ةدايزلاو ريق ليصألا ىف 7

 .35 : بيرغلا ريسفتو /48 /1 : ءارقلل نآرقلا

 .55 : بيرغل اريسفت 45/1 نآرقلا زاجم /48 /1 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا

 ٠ 45 1 كارقلا نايس"

 ةهزن : نم يهو اهنودب ينعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف (”

 ...اهاوه نع اهدريو هسقن سيحي نم لقاعلا : 48 : بولقلا
 .(صنلاب) 55: بيرغلا ريسفت ١ . ى(9)

 ساق بلقو تبلصو تسيي يأ " : 158 : بولقلا ةهزن نم ةدايزلاو رتب لصألا يف ('9

 .هل ليأق ريغ ءركذلا نع فاج سبابي بلص يأ تاعو ساعو ساجو



 00 نم ردحتب : ىأ 0-0 ةّيشَح نم ٌطبهَي) و

 2 م هخ لماع كويت

 يا يأ (هوُلقَع)و

 هس سم

 ةخوسنملا يآلا نم بزحلا ””اذه يف»
 آلَو) : هلوق ىلإ ودام نيذلاو اوم نيذلا ّن !) : ىلاعت هلوق

 050 "0 يسم ل 6م

 ( نونزحي مه
 َرْيَغ ْغَتبيا نمو) : يلا ا وطمس ا

 (0(نيِرِساَخْلا نم ةرخآلا يف َوُهَو هنم َلَبْقُي نلف ًانيد 60 ىآلسإلا
 هداني سك امع ايمةللا اهريخت (9) تإراهنأ نع هقلتسلا كلوا

 ةهزن نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصآلا يف 0

 .(صنلاي) 215 : بولقلا

 231 ثولقلا يزن

 يتايس اميف فلؤملا ةقيرط عم مجسنتو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف '''
 ١ .بازحأ 5

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 8

 رخآلا مويلأو هللاب نمآ نم نيباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيدلا نإ 62 ةرقبلا 7

 .نوتزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهير دنع مهرجأ مهلف احلاص لمعو

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف

 ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف '”
 ا

 .قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف

(6) 
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 هللا يله حرصا :ففعمم» ليك ههفانفا ىلع 10 اوناك يقل

 ا "ل 237 هللا نآلد خستيال اذه ا اك و هيلع

 يلا رجأ

 (© (ىنمآ نيذلا اوقل اذإو) يناثلا بزحلا (و 14

 .هسييرغ

 هيلع تقلخ ام ىلع مهنأ ينعي ءنوبتكي ال : يأ (نويمأ) (8
8 70 
 ةمآلا

 : ىلاعت هلوقك وهو ,'”ٌةوالتلا ىهو ٌةينمأ اهدحاو (َىناَمآ ًالإ)و

 يف ناطيسحلا نمل الختاذا يأ © فينا فا ناطسسلا نقلا ىتمتانإ)

 نم ةدايزلاو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف ')
 .106 : حاضيإلا

 اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا" يف
 .106 : حاضيإلا نم

 .106 : حاضيإلا نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف 7
 ال ل[ ل8 5 ل رك لك مك ل سرر ن4 (4)

 :106 107 : حاضيإلا نم اهلبق امو يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 7

 ميتاندا ىلع اوناك نيذلا هدايعي لعق ادي هللا وفرش اوتكا ةنكتم نورك نأ بارنطلاو"
 نسحأ نم رجأ عيضيال هللا نأل خسني ال اذهو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبم لبق

 76 ةوقيلا ©

 :بولقلا ةهزن /همأ ىلإ بتكي ال هنأب هل ةبسن يمأ يمألل ليق : 374/1 : يربطلا ريسفت 7

 تادالو لصأ ىلع يه يتلا ةيمألا ةمألا نيلإ ىومشتم يمأ مهدحأو نوبتكي ال نيذلا 7

 .اهتءارق الو ةباتكلا ملعتت مل اهتاهمأ

 .159/1 : هبارعإو نآرقلا يناعم /55 : بيرفلا ريسفت /49 /1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 7

000 
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 (”/نامثع لوق هنمو .'''ةفلتخملا بيذاكألا ينامألا نإ : ليقو ,هتءارق

 نوكتا دقو( تحرك انما أ * 277 قمتم كو كيدنت ان "::ةقهشللا ىعقر

 : يك حوا هع ا ماتو اند ينامألا

 اهلو .”'ةكّلّهلا دنع عجفتلا ىنعمب لاقت ةملك (ُلْيَوَقِرو (9
 .باتكلا اذه متخ باب يف اهركذ هيف يقوتسي عضوم

 .!لجعلا اودبع ام رادقمب اموي نوعبرأ : يأ (ٌةَدوُدعَم ًامايو) (0

 ."7,ةيارقلا» يأ (ىَيَرُقلا يذ)و (3
 .!انسح ًالوق : يأ (ًاتننسح ساّنلل اوُلوُقرو

 . كلذ متلبق : يأ (مُبررفأ)و (4
 مرش مم

 : بولقلا ةهزن 159/1 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /49-50 /1 : ءارفلل نآرقلا يناعم رظتا '''

 ."بذاكآلا : لصألا يف بيذاكألا 2

 ةنكلاب نيرضبلا ءرتشملا دحلو نيسشارلا ءاقلخلا تلك: عومألا ىشوقلا نافع ني ناكها ولف

 زواج دقو (ه35) ةنس رحنلا موي ةنيدملاب اديهش لتقو كيلقب ةتعبلا دعي ملسأو ةكمب كو
 .نآرقلا عمج متأ يذلا وهو نينامثلا

 دسأ /40 يزاريشلا تاقبط /1037/3 : باعيتسالا /36/1 قر/3 حج دعس نبا تاقبط)

 /2 : ةباصإلا /507/1 : ةياهنلا ةياغ /29 /1 : رابكلا ءارقلا ةفرعم /584/3 ةياغلا

5 
 تينمت ام " 5 : بولقلا ةهزن نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصآلا يف ©

50 ْ 
 5 2 يولفلا هوي 7

 .207 : بولقلا ةهزن /160/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .50/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 ./1 : يربطلا ريسفت نم ةدايزلاو سمط لصألا يف 7

 .نسح اذ الوق سانلل اولوق : 164/1 : هبارعاو نآرقلا يتاعم 5

 .57 : بيرغلا ريسفت '”
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 ةوفم ا هداك فشلا نو نسا ودافتسلا ١

 ل ا | نكرلا

 . 2ةوقلا هاو .دمألا نه ةانيوق © قا (ةاتدنازو

)10( 
 ةراهطلا

 ."' !!هيلإ ليمت ال امب : يأ (مُكَسْفْنَأ ىَوهَت آل اًمب)و

 ,كلوق مهفت الف ءفالغ يف اهنأك : يأ ءفلغأ عمج (َفْلْغو) (8

 ربا راو يربك حا ير املا لاقز 815: نارهع لآ :ىماةيلكلا“

 .فلؤملا اهمدق اذامل يردأ تسلو انه سيل اهعضومف

 .107 : بيرغلا ريسفت : نم ةدايزلاو ةطقاس يدهع نم نيعلا لصألا يف 9

 هما ونوس تع ةقذك .قينحت الو ءاذلا كرك >نقوختفا م9 اعتاب الكلا جيدقت نيو 9

 تاكريلا يبأل نآرقلا بارعا بيرغ يف نايبلا رظناو /281/1 زيجولا ر رحملا) تامهبملا

 .103/1 : يراينألا

 " .اضعب مكضعب لتقيف نولتتقت يأ" : 371 : نآرقلا لكشم ليوأت 7

 ." نورهاطت "؟ لضألا ىفاألا
 8 تولقلا ةفزت /166/1 هبارعاو نآرقلا يتاعم /57: بيرغلا ريسفت 7

 .ةروصقم فلأب " ىفقلا " لصألا يف ' 9

 57 + تيرقلا ريسفت /45/1 ::نارقلا ناجم 8

 .168/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /46/1 : نآرقلا زاجم 7

 .168/1 : هبارعاو نآرقلا ىناعم ''"

 4اال .48: بولقلا ةهزن
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 : هأاتعمو ,فآلغ عمج ديري كايا يمل قاع فلسا نكمل قو

 .'”"اندنع سيل امب انُثيِحَت فيكف ؛ملعلل ةيعوأ انبولق
 003( 1 وع د فرقد

 .2 نورصتتسي يأ (نوحتفتسيو) 69

 24( م5 رس وع روق 1 و ”ثألو

 و هللا 0000 د
 )6( ع 05 ل

 .. ةلعتمب ىلا | حرحرمي ىهامزو

 . اوشا كلدكوب"" !ءاهقأ لف امين
 9( 95 و سا. هو ل

 /1 يربطلا ريسفت) نصيحم نباو زمره نباو جرعألاو سابع نيا ةءارق ماللا مضب فلغ (')

 ماللا مضب (فلغ) أرق هنأ ورمع يبأ نع يورو ةففخم فلغ) ةعبسلا أرقو 7

 .(146 : ةعيسلا باتك) فقيفختلا هنع فورعملاو

 : بولقلا ةهزن [(1 ديت ا تيرخلا ننعم لك 19

 .171/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /58 : 5000 ة: /47 /1 نآرقلا زاجم ©

 :نيثك برغلا هقنحت امم اذه لكمو لجفلا تخش نارا ل يا 0

 .175/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /58 : بيرغلا ريسفت ")7

 539 نكرشلا رب ريسفت -48 /1 نآرقلا ز اهي

 /1 هبارعاو نآرقلا يناعم يف جاجزلاو /140/1 : نآرقلا ناعم ىف نشفخألا :لظنا 9

9980-9 1. 

 .140/1:نآرقلا يتاعم يف شقخألا لاق ءقايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يا

 .ءارلا لامآف (ليثارسا) مهضعب لاقو "ليئارسا تعمس دق"

 هانعم : ءاطع لاق 305/1 زيجولا ررحملا /ولتت تناك ام :183 /1 هيارعاو نآرقلا ىناعم 7

 .ةوالتلا نم أرقت
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 ."'!(لوألا ميلقإلا نم ضرأ (َنباَب)و (ظ14)
 لها رو اسكان (ٌةكثف ُنحَت اَمّنِإ)و

 ."””ظح نم : يأ (قااَخ نم)و
 هب اوعاب يأ (هب اوَرش)و
 .7باوث يأ (ٌةَبوُتَمو) ((3

 لوسرل ةملكلا هذه لوقت دوهيلا تناكو ءانلمأت يأ (اًنعاَر )و (4
 ةرتاك انفو ةاعا أ ةكم:نلطتا اهنا نيلككملسو هيلع هللا ىلبك هللا

 002 عراب ةمخت اهب اودازأ مهتإ © ةعللا :لفأ ضحي لاق :ةفتش رت

 ,27بذكلا اهتقيقح امنإ ,مهتغلب ةظفللا هذه نأ مهر ابخأ ضعب ينربخأو

 .هللا مهتعل مهدصق نوكي نأ برقا اذهو

 ليق ام قاس مث "ضرألا عضاوم نم عضوم وأ ةيرق مسا ": 459/1 : يربطلا ريسفت '''
 توقاي / ةفورعم رحسلا ةنيدم قارعلاب : لباب : 218/1 : مجعتساام مجعم / اهعقوم يف
 رحسللا اهيلإ بسني ةلحلاو ةفوكلا اهنم ةيحان مسا : 18/2 : نادلبلا مجعم : يومحلا

 ندقبلاو

 597 تيرقلا ندينفتا“

 .59 : بيرغلا ريسفت 49 /1 نآرقلا زاجم ©

 .48 /1 نآرقلا زاجم 7

 - .49/1 هسفن ©
 .60 : بيرغلا ريسفت /69/1 : ءارقلل نآرقلا يناعم : رظنا ©

 ايذك يأ ءانعار اولوقت ال) دوعسم نبا أرق ": 215/5 ج/1 ق : بلعت سلاجم : بلع

0 

200 

 ."اقمحو ابركخسو
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 دق انين," قكاد ويتعلم وب لدا نا (ةّيآ ْنَم ْعَسْنْئاَمِ)و (6

 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا يف هتيفوتسا
 2 هع

 نأ يشعل وا ءارذلا نكعس د ارقو نايسنلا نم ىه (اهسنتوأ)

0-6 7 
 اهتفخو اهتلوهس يف ينعي « .اهنم لضفأب يأ (اًهْنم ٍريَخِب و اهرخون

 ."7قيرطلا طسو يأ (ليبسلا ءاوسو) 108
(5) 

 .”7ةدئازلا ءايلا تفذحف ادوهي اونوك يأ ©0(ادوُه اوُنوُ)و (5

( 
 ىنمت يأ (دَورو 9

( 

 مارحلاو امارح لالحلا لوحي نأ كلذو ؛هريغنو هلدبن : ينعي : 475/1 : يربطلا ريسفت ©"

 رظحلاو يهتلاو رمألا يف كلذ نوكي الو ءاحابم ر وظحملاو ءار وظحم حايبملاو .الالح

 : يف ركذ مث / خوسنم الو خسات اهيف نوكي الف رابخألا امأف .ةحابإلاو عنملاو قالطإلاو
 ا ا

 .اهمكح لدينو أاهطخ تبثن : نورخآ لاقو ةيآ نم لدبن ام ىأ : نورخآ لاقو اهضبق

 نونثلا مض عم مهريغب نوقابلاو ةزمهلا عم نونلا حتفب ل ورمع وبأو ريثك نبا أرق 5

 ريخأتلا نم لوألا ىلع يهو 76 : ريسيتلاو .168 : ةعبسلا باتك رظنا) نيسلا رسكو

 ْ دل
 1 +: تيرقلا نيسفتا7

 ...دصق عضوملا اذه يف "ءاوس": 73/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .قيرطلا دصقو قيرطلا طسو يأ 107 : بولقلا ةهزن

 تحل وو تو نا نو 108 3 نرتخلا هوو

 ةرقبلا (ادوه ناك) ىلاعت هلوق ناكملا اذه يف عضوي نأ ىلوألا ناكو اهعضوم نع ةمدقتم
111. 

 نم لعفلا ىلإ عجر و ةدئازلا ءايلا فدحف : ايدوهي : ديري : 73/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 0 يأ : 215 بولقلا ةهزت /دئاه هدحاو اعمج دوهيلا لعجت نأ نوكي 00 دوهيلا

 تيرعو دوهيلا اومسف بوقعب نب ذوهي ىلإ بسنت دوهيلا تناك : ليقو ةدايزلا ءاب تقذحف

 .لاذلا

35) 
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 -  .امكتجح يأ (مُكَئاَهْرَبِرو (11
 نيح مورلا يف تلزن (هّللا َدِجاَسَم َّعَنَم نمم ُمَلظَأ نَم)و (14

 : ليقو ؛هلخدي نم اوفاخأو '”(ه)و (ب) رخق سدقملا تيب ىلع اورهظ
 هللا ركذ نم نيملسملا عنم يف اوعس مهنأل ؛ةكم اوكرشم هب ىنعي

 .”!اذه ريغ ليقو ءمارحلا دجسملا يف ىلاعت

 "اوه : يل (يْخ د
 : ىلاعت هللا لاق امك ؛ءيش لك هملع عسو ىنعمب (عساو)و (115

 ."'(ًامْلع ءيش لع عسو)
 .7نوعيطم ليقو ؛ةيدويغلاب نورقم : يأ 0 1

 51/1 + نآرقلا زاجم !'"'

 .61 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط : لصألا يف 9
 .20 : يدحاولل لوزنلا بابسآ -499 /1 يريطلا ريسقت - 61 : بيرغلا ريسفت رظنا

 اولتقف نيملسملا اهيلع هللا رهظا ىلوألا مهتنيدم نأ لاقي :74/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 ركذ ناوه يأ : 61 بيرغلا ريسفت /ىزخلا كلذف ءاسنلاو يرارذلا اوبسو مهتلتاقم

 .ةيمور مهتنيدم حتف هنأ نورسفملا

 | .98 : هلم ©

 /ةماعب تسيل تاعاطلا لهأل ةصاخ هذهو نوعيطم ديري :74/1 نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 : 62 بيرغلا ريسفت /تاعيطم : تاتناق : هل دبع هنأ رقم لك : 51/1 : نآرقلا زاجم

 .ةعاطلل نويجوم ةيدوبعلاب نورقم

 162 + يزعل رتشنف 259 21 فارقلا قاوم

 .62 : بيرغلا ريسفت -52/1 نآرقلا زاجم

(0 

(0) 

191 



 ا ميرحتو هلالح

 .2نهلك نهب لمع يآ (َنِهَمَتأْ)و (4 2 2 راق اق فوم

 6-0 كلو نساذلا كب . مناي يأ 0

 تدع يأ اذك ىلإ تبث مهلوق نم اداعم يأ 1 61 0 (125

 7 كيفي ننانلا عمتمجم (ةباشللا] + ""'نيعلا .نحابس:نآق (15) كالا

 ةماقإلا وهو :فاكتعالا هنمو ؛ءيشلا ىلع نيميقملا (نيفكاعلا)و

 0 ولو ةذللا له بسلا ف

 .53/1 نآرقلا ناجم ('

 .63 : بيرغلا ريسفت - 76/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 32 نوفا ةفزككلا
 .95 : هسفن ©

 ناكم لك نم دارأ ,باثملاو ةباثملاو ةباثملا نم هيلإ نويوثي : 76/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 ردصم ةياثم : 125/1 : نآرقلا زاجم / ةلاقملاو ماقملا لثم ةدحاولاك برعلا مالك يف ةباثملاو

 بوثي نم رثك امل ةباثملا يف ءاهلا تقحلا : 146/1 : نآرقلا يناعم : شقخألا هيلإ نوبوثي

 ةقنم' علل نفك نلت هز اهو هبات + نمطدمتلا

 .هيلإ تدع : !ذكو اذك ىلإ تبث : كلوق نم ,مهلاداعم يأ : 63 : بيرغلا ريسفت ©

 مهلضفأ نمو مهاكذأو سأنلا ملعأ نم ناك يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا وه

 ةنس يفوت ضورعلا هعارتخاو نيعلا هياتك كلذ نمف اهيلإ قبسي مل عئادب عدبإ ,مهاقتأو
 ةيفوحفلا تاقبط /45 : يوغللا بيطلا يبأل نييوحنلا بتارم ه175 ليقو ه0

 .2/3/1 : ةياهنلا ةياغ /341 /1 : ةاورلا ءابنأ 47 : يديبزلل نييوغللاو

 .339/1 : يناعملا حور يف يسولالا دنع اذه ليلخلا لوق ىلإ ةراشإ دجوت

 1359+ :تولقلا ةهزن د63 + نكرتلا نييك
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 ."'”سسألا (َدعاَوَقلا)و (7
 ."ةانملع يأ (اًنيآ)و (8

 لصأو ,ءكسنمو َكَّسْنَم اهدحاو انتادبعتُم : يأ (اَنَكِساَنَم)و

 ةفتيس+ ةكيممتلاو تفتت ا تكسي + لايقن تلا كم كسفملا

 بقول ةولعج يدع هاذ ىف اا وعسل: عكا كيت ار دهشخب# هقانركلا

 ٠ .'”'ةعاطلا 3 ةدانعلا

 ." فانعم بعوشسلاسو "امين لقعلاو ملعلا(ةنكشلارو

 .""'مهلاومأ نم ةاكزلا ذخأب مهرهظي : يأ اكدر

 0 يأ (ةلم)و

 .63: بيرغلا ريسفت -78 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 'أ'

 .64 : بيرغلا ريسفت /55/1: نآرقلا ناجم ©

 .174: بولقلا ةهزن /209 /1 : هيارعاو نآرقلا ين 0

 .(صنلاي) 174 : بولقلا ةهزن

 يربطلا ريسفت امهعمجي ىتح اميكح لجرلا ىمسي ال لمعلاو ملعلا : 32 : بيرغلا ريسفت 7

 اهملع كردي ال يتلا هللا ماكحأب ملعلا اهنأ ةمكحلا يف اندنع لوقلا نم باوصلاو " 270

 وهو ءهرئاظن نم كلذ هيلع لد امو اهب ةفرعملاو لمسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نايبب الإ

 / 1 : هبارعاو نآرقلا يناعم لطابلاو قحلا نيب لصفلا ىنعمب يذلا مكحلا نم نوخأم يدنع

 يه ةمكحلا نأ دوعسم نبا نع ىوريو ةوبنلا يه : مهضعب لاق : نالوق اهيف : 1

 0 ا تع 0 0 0 وكب ءنآرقلا

 م ا ل ا يا

 .مهرهطي يأ : 56/1 نآرقلا زاجم (7

 6 ا ولقلا يوؤرالا

103 



 ,(!!ءارفلا لوق اذهو .تلهج ىنعمب هّسْفَن تهفس ىأ (هسفن ةفس)و
 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا يف ءكلذ يف هريغ لوقو هلوق يفوتسأسو

 (©هانرتخا : يأ (هاَنيَقطصا)و

 ليعامسا ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ىمس (ليعامسإو َميهاَردإ كتابا هَآلِإِلو (3

 0 انهو نر ركل خرط ل
 0 يع ع جس لج

 0 5200000 د يمستو .كلذ لبق تتام تناكف
 لاقو تايآلا 7 (فسويو بويآو ناَميَلَسَو دواد هتيرذ نمو) : مالسلا ةيلع حون نغ

 نأ ةغللا لهأ عمجأ دقو :حون ةيرذ نم مالسلا هيلع ىسيع ىمسف ىسيعو : اهيف
 نومسي لوألا فلسلا ناك ىنعملا اذه ىلعو '7دالوألا دالوأو دالوألا مه ةيرذلا

 /1 هسفت / ةفرعم يهو هسفن ىلع هفس عقوت برعلا : 79/1 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا '"'
 كلهأ يأ هسفن هفس : 56/1 : نآرقلا زاجم يف ةدييع ىبأ لاقو / ًالهاج : اهيفس 3

 بصنف هسفن يف هفس يأ : 71/1 : نآرقلا بارعا لكشم يف يكم لاقو / اهقثوأو هسفن

 بصنف ىدعتف ؛عيضو لهج : هفس ىنعم : ليقو : هسفن يف يأ رجلا فرح فذح امل سفنلا
 . ةيييشل

 .21 1/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم 2

 كلذو لاوخألاك مألا لهأو ءابآلاك مامعألا لعجت : برعلا : 82/1 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 9
 .ايأ لاّجلاو معلا لعجت برعلا : 57/1 : نارقلا ناعما ممالك نفقا ريك

 .100 : فسوي

 .*دفح ةدام ": برعلا ناسل / "دفح ةدام ": سراقف نبال ةغللا سيياقم : رظنا 9

 .84 : ماعتألا 9

 متاح روتكدلا قيقحت) 122/2 : يرابتألا ركب يبأل سانلا تاملك يناعم يق رهازلا : رظتا '”'
 ٠ / ةيقارعلا ةير وهمجلا كافي توا فشرلا راد محآأا9 /ه1399 ك نماضلا حلاص

 .95 : بولقلا ةهزن
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 مهنع يضرو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينباب اك ويحلل وال وحلا

 .نعمحأ

 م 2
 رئاس نع فنحت هنأل كلذب يمس : املسم يأ (ًافينح)و (5 2

 : امه لام أ نانو

 بوقعي دالوأل ءامسأ كلذ لعج ءطبس عمج (طاّيَسألا)و (6

 اوناكو ""'لكزابقلا نيعئاطتا دالاوأ يا انك رقع ينثا (ظ15) اوناكو

 .”!مهنس قرقلل كلذ لعق اهإو:نشعىقا انها

 .©!ةوادع يف ين (قاقش يف)و (7

 ةمطاف نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا وه

 ام مث /ه40 ةنس هيبأ لتقم دعب قارعلا لهأ هعياب ءدمحم ابأ ىنكي اهنع هللا يضر ءارهزلا

 ةنس يفوتو ه3 ةنس هتدالو تناك نيملسملا ءامدل انقح نايفس يبأ نب ةيواعمل لزانت نأ ثبل

 .ه9

 .(328/1 ك ةباصإلا /10/2 : ةياغلا دسنأ /353/1 : باعيتسإلا)

 ةمطاف نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طيس بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا وه (©

 نع فلخت ءه4 ةنسلا يف نسحلا ةنحل دعو دلو هللا نيعتاا ىنكم :ايخع هللا ىضر ءارهزلا

 ةيم ةقوكلا لإ هكر نما مقروط نتف وهو: ريخلالا| اة هز نشب نثق" تراجم دوي ور ةعئارم
 ْ .ه61
 .244 /1 : ةياهنلا ةياغ /322/1 : ةباصإلا /18/2 : ةباغلا دسأ /392/1 : باعيتسإلا)

 نتتخا نم ىمس مث ؛ميهاربا نيد ىلع ناك نم ةيلهاجلا يف فينحلا :58/1 :نآرقلا زاجم ©

 ءاقنح نحن : اولاق برعلا نم ناثوألا دبعي نم يقيو نونسلا تخسانت امل افينح تيبلا جحو

 /ملسملا ؛ مويلا فينحلاو «ناتخلاو تيبلا جحب الإ هنم اوكسمتي ملو ميهاربا نيد ىلع

 فينح ميهاربأ نأ : ىنعملاف : ليملا ةغللا يف ةيفينحلا ىنعم : 13.1 : هيارعاو نآرقلا يناعم

 .مالسإلا نيدو .هللا نيد ىلإ

 .5 بولقلا ةهزن نم يهو اهدعب امو اهلبق ام اهيضتقي ةمزال ةدايز (”

 5 يولعلا هيفا"

 123 هيفي 7
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 20 ناتخلا هنإ :ليق دقو )هللا نيد يأ (هّللا ةقبص)و (8
 8 7 نوعضاخح يأ (نودباع)و

 هخوسنم
 : ةخوسنملا ْيآلا نم بزحلا اذه ىف

 ماقدمت ناك ناق:يآلا "7" تت ساّنلل اوُنوُقَو) : يلاعت هلوق
 يف ىلاعت هلوق يهو .”'فيسلا ةيآب ىلاعت اهخسنو سانلا اوملاس
 هير ىلإ ةنآلا (ركتألا ع را ودل نور ل 1 او
 ةملاسملاو ةرللا تحتم نا رتفلا ىف ناك اسم لك“ 5! (نورغاص مهو)
 يف اهانعم لثم يف اهريغ تايآبو فيسلا ةيآب خوسنم وهف لامتحإلاو
 هللا لوحب هعضوم يف هركذ يتأي ام ىلع '”اديدشتلاو لاتقلاب رمألاو ةظلخل

 :64 + تيزغلا نيمست: 2150/1 نآوقلا اا /54/1 : نآرقلا زاجم '"'
 .64 : بيرغلا ريسفت /149 : هاوعلا لطم لوا
 يأ نودباع : ةغللا باحصأ لاقو ءريسفتلا يف 0 139 نواقلا ةمزقنألا

 .هيق ساتلا رثأ دق للذم يأ ديعم قيرط : مهلوق نم ءاذأ نوعضاخ
 لا

 .107 : حاضيإلا /23: خوستملاو خسانلا : ساحنلا 8
 مرح ام َنوُمَرَحُي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونموي ال نيذلا اولتاق) : اينو 29 ةيوتلا 7

 مُهَودَي نع ةيزجلا اوُطعُي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد ٌنوُنيِدُي الو هلوسر و هللا
 | .(نورغاص

 يلوتلاو رافكلا نع حفصلا نم نآرقلا يف ام لك يبرعلا نبا لاق : 69/3 : ناقتإلا يف لاق !"
 اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف) يعو فيسلا ةيآب خوسنم مهنع فكلاو ضارعإلاو
 /اهلوأ اهرخآ خسن مث ةيآ نيرشعو اعيرأو ةثام تخسن "5 : ةيوتلا " ...ةيآلا (نيكرشملا
 امنإ يبرعلا نبا نأ رهظيو 240 /2 يبرعلا نبال حوسنملاو خسانلا يف ريظن هل لوقلا اذهو
 هلوقب اهلوأ خسن ذ اهرخآ نأ هلوق امأو : 245/2 : يف هلوق كلذ ىلع لدي هريغ لوق يكحي

 5 دل ل ارم اكول اردو الخلا اوماقآو اوباق:نإف]
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 فورعملاب رمأللا : اهانعم نأ .ةخوسنم ريغ اهنإ : ءاطع لاقو

 ركنا وع يهنلاو

 0 ا
 موج اووف مك م ثييحو 17 ل نفوق اجلا سام

 ,/هباحصأو كلام بهذم وهو ””نيعباتلا ضعب لوق وهو ا”

 ةيلع هللا ىلبص هللا لويز .لدقلا هكا يه: تاحشعلاو كام لاو

 . ىنيدقملا تيسرولا ةذاحلا نم ليك هناهضاو كسو

 1 فاتلا نم ًءاهَقسلا ٌلوُقَيَس) :ثلاثلا بزحلا

 .هسييرغ
 هع

 ."”لاهجلا : ةغللا يف هلصأو .دوهيلا انه اه (ًءاَهَفَسلا (2

 ليق ام نسحأ اذهو " : هلوقب هيلع بقعو كلذ لقن 23-24 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (')

 نوعدي ةمأ مكنم نكتلو) : لاق امك هللا نم ضرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل اهيف
 ريغ ةيآلا نأ حصف :104 : نارمع لآ (ركتملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ

 نم لك اضيأ ءاطع لوق لقنو هللا ىلإ مهوعدا (انسح سانلل اولوقو) : ىنعملا نأو ةخوسنم

 .107 : حاضيالا يف يكمو .23 خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا :

 1154 نقلا 7

 5ع نرقلا ةسارت# ىقؤوحلا نبآ 12-713 غوستلاو خساتلا ؟نيراهجلا 9

 144 ةزقيلا

 امك اضيأ يدسلاو ةيلاعلا يبأ لوقوهو /32 : خوسنملاو خسانلا باتك يف ةداتق هلاق نمم 9

 . .51 : يزوجلا نبال نآرقلا خساونو 502/1 يربطلا ريسفت يف

 112 + جاضيالا "

 قو 11 اكوا لا خوستملاو ختساتلا : ضاحتلا /505/1: + ىربطلا ريسقت 7
 نأ تريخأ اهنال ةمكحم اهنا ميحصلا 16 جوسرلا لهأ فكأب ىفصلا يف يزوجلا نبا نبأ
 .خستلا هجو ىلع ال ةبعكلا ىلإ هجوتلاب رمألأ أدتبا مث هللا هجو مثف ىلوت نيأ ناسنإلا

 10 را
 .هيفس لهاجلا نأل ,دوهيلا ينعي : 114 : بولقلا ةهزن 7
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 ,سدقملا تيب ينعي ءاهنع مهفرص ام يأ (مهتلبق ْنَع مُهَألَو اَم)و
 يف ةلبقلا لصأو .هلباقتو اهُلباَقُي يَّلصُملا نأل.ةلبق ةلبقلا تيمسامنإو
 .!7”هجوتت نيأ ىلإ يأ ,كتلبق نيأ ىلإ : لاقي ةهجلا : لصألا

 .©ارايخ الدع : يأ .(اطسو)و (3
 .©0ةمدقتملا ممألا ىلع يأ (سانلا ىَلَع) و

 لع اس همة ام هو

 0 ةنعارلا يدنا ا 7 قو 60
 : رطشلا نوكي دقو .هدصقو هوحن : يأ (دجسملا رْطش)و (44

1" (7) 

 ! (ةَبحَو كلو (08 0
9 

 ١ ! يو وفخم أ (تاولص)و (

 164 ةنيينقناا0)

 .64 : بيرغلا ريسفت لا ل لا ةارقلا

 65 يركلا ننقتا0ا
 .11/2 : يربطلا ريسفت 9

 هللا لوق يف ءاربلا نع ىور 17/2 : يربطلا ريسفت / مكتالص يأ 66 : بيرقلا ريسفت ا

 .سدقملا تيب وحن مكتالص لاق ( مكناميإ عيضيل هللا ناك امو ) لجو زع
 6 : بولقلا ةهزن /59/1 : نآرقلا زاجم 9

 دجسملا دصق يأ : 60/1 نآرقلا زاجم / هءاقلتو هوحن : 84/1 نآرقلا يناعم : ءارفلا '"
 .هوحنو هدصق يأ : 119 : بولقلا ةهزن : هدصقو هوحن : 65 : بيرغلا ريسفت / مارحلا
 .ًاضيأ هفصنت ءيشلا رطشو

 .65 : بيرغلا ريسفت /85/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 2
 لاقو / "محرت يأ "125 : بولقلا ةهزن / " مهير ها : 61/1 : نآرقلا زاجم

 "60 :نيرتلا يدر نعام
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 ."ةكمب ناليج (ةَورَاَو اًفصلا)و (8

 مسإلاو .هتعاطل ًامأُع هللا هلعج ام يأ (هّللا رئاعَش نمو)

 .”/ياتكلا اذه متح ناب ىف اهانعم لكذ ئفوتيشو . هويعش

 ,ةرمعلا تيمس هنمو ء.رئازلا : رمتعملاو :تيبلا راز يأ (َرَمَتعارو

 .(دصق ىنعمب رمتعا نوكي دقو
 .0هقإ ال : يأ (حاَنِج آل)و

 ص نس لل ناس
 .©ءاطلا يف ءاتلا تمغداف فوطي يأ (فّوَّطَي) نو .

 .""ةيوتلا اوُنَيَب يأ (اوحلصآ)و (0

 125 تولقلا ةهزت

 -"جريعش ايترحاو هكعاطل املع هللا لجسم © -:119ييوشلا#

 رعشأ ام عضوملا اذه يف يهو ةريعش اهتدحاو ": 62/1 : نآرقلا زاجم بحاص لاق

 نأ ىهو اهرعشأ اذإ ىدهلا : رخآ عضوم يفو ءكلذل ملعأ يأ رحنم وأ رعشم وأ فقومل

 اهيناج نم اهماتس يق ةديدحب اهرعشي يأ : لصألاو ءىده اهنأ ملعاف اهللجي ىأ اهدلقي

 /مدلا جرخي ىتح اهنعطي نميألا

 نمو ' : لاق رعشلا نم اتيب در وأ نأ دعبو ءرئازلا رمتعملاو تيبلا راز يأ : 33 بولقلا ةهزن '

 .دصق يأ رمتعا : لاقيو ,تيبلل ةرايز اهنأل ,ةرمعلا تيمس اذه
 : .مثا : (حانج) 70 : بولقلا ةهزن (صنلاب) 66 : بيرغلا ريسفت ()
 .234/ 1 هبارعاو نآرقلا يناعم /66: بيرغلا ريسفت /95/1 نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 / "هيارعاو نآرقلا يناعم / "لمعلاو صالخإلاب ةبوتلا اونيب يأ : 67 : بيرغلا ريسفت
 هب ىتأ ام نأ مهنم نيبتو اذه دعب بات نم نأ ىنعملا": 235/1 / : "هيارعاو نآرقلا ىناعم

 . ' هتيوت هللا ليق قح ملسو هيلع هللا نال يتلا

4) 
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 يف ركذ اهلو '''عيمجلاو دحاولا ىلع عقت نفسلا (كّلْفلا)و (4 5 5 1 2 م
 :ناقكلا انهت تاب

 .©7قرف يأ اهيف (ُثَي)و 2 00 نىك ع
 3 سام عي

 ضرألا ىلع بدي ام لك ينعي (ةّباَد لك نم)و

 ا تايملا يف ه لاح ىلإ لاح نم رهليوحت عايل 0
 اال اس

 5” 20 لا

 .©!ايندلا ىلإ ينعي ةعجر يأ (ٌةَرَك اَنَل نأ ول)و (7
 . 7” سلا وجر: نكميا ال ءامتعاو: كامن أت[ تارسحإو 7 5

 8 7 5 2 5 0001 ف

 ١ ”نمرقلا نييام يهو ةولحح عمج (تاوطخ)و (08

 لعفت برعلاو نفسلاو ةتيفسلا يهو عمجلا ىلعو دحاولا ىلع عقت : ا

 ميمح وهو نفسلا : 55 : نآرقلا بيرغ يديزيلا /ءافرطلا هذهو .ءافرطلا يه ءاولاق كلذ

 .عيمجو دحاو كلفل | لاقيو 5 نيرجو كلذلا

 .طدسيو قرف يأ: 71 نآرقلا ن ميا

 عمجت .ةيأدو* ت 5250 زيجولا ر رهعلا : ةدلجع نبأ لاقو بدي ام لك : 89 ىولقلا ةهزن

 ” يدرج اف لا نك نقلا قالا كغم ولا نو اك ناويحلا

 ةهزن / ارويدو الوبقو الامش ةرمو ايونج ةرم يتأت : 97/1 نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 .اهتاهج رئاسو ابصو اروبدو الامشو ابونج لاح نم اهليوحت يأ : 49 : بولقلا

 بولقلا ةهزن /68 برعلا ريسفت /86 نآرقلا بيرغ : يديزيلا /63/1 : نآرقلا زاجم '”

6 

 .165 0 ةهزن 0 بيرغلا ريسفت 800

 .ةعاحر رأ نكمي الو تاف ام ىلع مامتغاو

 .68 : بيرقلا ريسفت /63/1 : نآرقلا زاجم ا”
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 ل ل

 ."'!اندجو : يأ (اًنيَفلآْ)و (0

 يعارلا وهو منغلاب حيصي يأ (قعْنَي)و (1

 لإ نيف عا حست ندع كف يأ (هّللا ٍرْيَغل هب لهأ امو (3

 يلا يف ةيبلتلاب لالهإلا هنمو ءتوصلا عفر : لالهإلا لصأو

 ا ةعامجل قرافم ريغ يأ (غاَب َرْيَغِ)و

 انه يداعلا نأ : ليق دقو 5 7 يس تعب طي نكاح او

 ”ادوزتي مث عبشي ىتح لكألا

 .ةاراتس : هانعمو رافغ : يأ نوُقَعرو
 'ىناحيكلا ىنكتو منها نحل انما [هك راما انوي 5

 عة قح ىلع امهدحأ فلحف :نالجر هيلإ مصتخا هنأ نميلاب ضاق

 .68 : بيرغلا ريسفت /63/1 : نآرقلا زاجم أ')

 .68 : بيرغلا ريسفت /63/1 : نآرقلا زاجم /99/1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 2

 .69 : بيرغلا ريسفت 1 دك /102/1 : نآرقلا يناعم# ال7

 25 ::ثولفلا ةهزذ. 697 يبرقلا نويت“

 سانا قيام نفل لك ءايروش اج 61 جدل سجلا 7

 .ةحفصلاو هسفن

 لكألا يق داع ريغ : لاقيو 69 : بيرقلا ريسفت / هعبش (داعالو) : 64/1 نآرقلا زاجم 7

 .  .هعبشو دعي ال يأ : 40 : بولقلا ةهزن / دوزتيو عبشي ىتح
 .سأرلا يطعي هنأل رفغملا هنمو ,مهبونذ هدابع ىلع رئاس يأ : 148 : بولقلا ةهزن

 يف مات نحل نبا يفوكلا:ئادسألا قانسكلا نسحلا قرأ هللا دبع ني زم قب نله نم

 .(ه189 ةنس يرلا لمع نم هيوبنرب يفوت .ةعبسلا ءارقلا دحأو ةيبرعلا

 ةفرعم /147 : نييوغللاو نييوحنلا تاقيط /120 نييوحنلا بتارم /78 ةعبسلا باتك)

 .399/1 نيرسفملا تاقبط /535/1: ةياهنلا ةياغ /100 /1 : رابكلا ءارقلا

25 
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 لمعب 2مهلمعأ ام دهاجم لاقو «'''هللا ىلع كربصأ امرخآلا هل لاقف
 .©راتلا لهأ / لامعأ ىلع مهمودأ ام ديري «”ارانلا لهأ

 .فيضلا ”!(ليبسلا َنِبا)و (7
 .رقفلا انه اه (ءاسأبلا)و
 :دقفلاو ةناهزلا ""ءارقلا و

 .7ةيدلا لوبقو مدلا نع ىفعلا ينعي ؛(هَل يفع)و (8 7 5 1 ١ ريب سا
 .ةبلاطم يأ ”'(ًءاَبتاَف)و

 ناتلا ىلع مهربص يذلا امف : امهدحأ : ناهجو هيق : 103/1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا '''
 ىلع كربصا ام : ىلع بقعو يئاسكلا لوق دروأ مث رانلا ىلع مهأ رجأ امف رخآلا هجولاو
 وللا ادع قاخ كيسا اه ايف داوي نأ هذه يفو ": هلوقب هللا
 .هدعب ةلاحإلا رظنا / مهلمعأ ام نوكت نأ يضتقي قايسلاو مهملعأام لصألا قفا“
 ادهاجم نأ 70 : بيرغلا ريسفت يفو / لطابلاب مهلمعأ ام ". 1 : دهاجم قيسفت يف 9

 هنأ 90/2 يربطلا ريسفت يفو /راتلا لهأ لمعي مهلمعأ ام يناثلا ىلع مهريصا ام : لاق
 ."راتلا لهأ لامعأب مهلمعأ ام" :لاق

0 2 

 / ليبسلا هتمزالكل رفاسملا "ليبسلا نبا" هريغو دهاجم لاق : 58157 /2 زيجولا ررحملا (”
 .فيضلا ليبسلا نيا ةداتق لاقو

 رضلا امآف رصضلا نيب ريرض : لاقي هنمو رضلاو ةنامزلاو ضرما " : 70: بيرغلا ريسفت ا"
 ءوسو طحقو رقف يأ ءرض (ءارض) 132 بولقلا ةهزن / عفنلا دض وهف -داضلا حتفب-
 "كلذ: ةادشاو لاح

 مسالا : ساحنلا /.مدلا نع وفعلاو دمعلا يف ةيدلأ لوبق 1 يزل سقت"
 ةيدلا نكت ملو ليئارسا ينب يف صاصقلا ناك لاق ... سابع نيا نع ... ": 18 :خوسنملاو
 .(فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف) ةمآلا هذهل لجو زع هللا لاقق
 .دمعلا يف ةيدلا لبقي نأ هوفع لاق

 : ةليمج ةبلاطم ىناجلا ةيدلا ذخآ بلاطيل ديري فورعملاب ةبلاطم يأ ": 71 : بيرغلا ريسفت ("
 ١ .هلثم سابع نيا نع 18 حوسنملاو خسانلا : ساحنلا / امهيف هقهري ال
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 .عرشلاو قحلاب يأ (فورعَاب)و
 ةمألا هذه يف الإ نكت مل اهنأل ةيدلاب : ينعي مكبر نم (ٌفيِفْخَت) و

 .2"”اهريغ يف ةيد نكت ملو
 : ةداتق لاق .(©'ةيدلا هذخأ دعب لتق يأ كِل دب ىَدتْاٍَمَق)و

 للا انا وسو لاش ورا يوتوب قت ال وت نك ذ نكت قف
 ا ةيدلا هذخأ دعب لتق ادحأ يفاعأ ال" : ملسو هيلع

 نإ لتشلاب مهي نم عادتاب ينعي يح صامتا يكل و 9
 .'”'نيلتاقلا يف ّصاّصلاو َدّوَقلا ىأر

 . "لا نع اليم ( افتحو[
 .""”لطابلاو قحلا نيب قرفي يأ (ِناَقَرُقلالو (5
 لطم يوم نيدشلا نإ: اولاف هونضنم دل" (روشللا كس يشاو

 ملو رهشلا يف مكنم دهش نمف : لاق هنأك "دهشل لوعفم هنأل فرظلا
 رضاحلل نوكت دق رهشلل ةداهشلا نأل مصيلف ارفاسم نكي

 .3 ةلاحإلا يف مدقت امك 18 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (')
 .248 /1 هبارعاو نآرقلا يناعم /72: بيرغلا ريسفت 2

 .112/2 يريطلا ريسفت /72 : بيرغلا ريسفت ©

 لاق : لاق (ض) هللا دبع نب رباج نع 5 بابلا : بايدلا باتك : 481/2 دواد يبأ ننس 7

 ."ةيدلا هذخأ دعب لتق نم يفعأ ال ": (ص) هللا لوسر

 .5 : ارقلا لكشم ليوأت /72 بيرغلا ريسفت ةذ /110/1 ءارفلل نآرقلا يناعم رظنا '”

 نع اروج يأ 66/1 نآرقلا زاجم / قحلا نع ليملا : 111/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

000 
 ىف ليم فنجلا لصأ فنج ةدام : بغارلا تادرفم / قحلا نع ليملا : 73 : بيرغلا ريسفت

 يد[ نوبل: نع لعب تكلا ةناقتتسلالا نذر الكل اع لوب ويتفق يفو مكحلا
  .لالضلا

 6 + ناولقلا ةهزتك"
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 0 للا

 ديري الو رفسلا يف مكراطفا ديري يأ (رسيلا مكب هللا ديرُيِ) و
 1 كوم

 0 ريننعلا قمح ةفتلا نتف سلا

 ملقا قيم هزل نت ىلا لقاك" (ىل او تس و6
 وه لوقلا تفر "ىو. عامجلا : يأ (مُكئاَسن ىَلِإ ٌثَقَرلالو (7

 ."””حاكنلا نم هنع ىنكي يأ بجي يذلا ءيشلاب حاصفإلا
 رس نم )8

 نونوخت يأ (نوناتخت)و
 يمي ,عامجلا : ةرشابملاو .نهوعماج : يأ (نهورشاَب نآلاف)

 ةيدالا و فيلكا نفاخ ةفللا نفت ةرضفبلا وة ربشللا ةنيكحلا يبل كلذد

 رفاسمب نمنلا يفك أ: نديوحم نسل ادب ناك: نم لوقو 1113 1:1 قارقلا قناه اوقلا
 رهشلا ": 144/1 / نآرقلا بارعا بيرغ يف نايبلا : يرابنألا تاكربلا ويأ - ' مصيلف

 دق رفاسملا نأل (رهشلا يف رصملا مكنم دهش نمف) هيف ريرقتلا نأل فرظلا ىلع بوصنم

 ريسفت : ضنلاب ةبيتق نبا مالك وه نيموق نيب امو - هيف موصلا هيلع بجي الو رهشلا دهش
 .78-74: بيرغلا

 .230 : بولقلا ةهزن - 113/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 .230 : بولقلا ةهزن 3

 .ةيبلتلا اهنإ : لاقي (يل اوبيجتسيلف) 114/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .ينوبيجي يأ (يل اوبيجتسيلف) 67/1 0 1 1

 ةهزنو /74 بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط لصألا يف
 .96 : بولقلا

 ءاضفالا يأ ثفرلا : 67/1 : نآرقلا زاجم / عامجلا: 1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 حاصفإلا ىه لوقلا ثفر و عامجلا ثفرلا 74 : بيرغلا ريسفت / ' حاكنلا : يأ مكئاسن ىلإ
 ةملك ثفرلا : 255/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم / " حاكنلا ركذ نم هنع ىنكي نأ بجي اهب

 .غامجلا نع ةيانك انهاه ىنعملاو ةأرملا نم لجرلا ديري ام لكل ةعماج
 84 < بنزعلا وسم
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0000 

 .اوبلطا يأ )2 وغّتبا)و
 هارفارسا موت

0 
 ." "ضرف

 ناونلا ضايع ةياتك (ضيبألا طيخلا)و

 .!ليللا داوس نع ةياتك (دّوسألا طيَلا)و

 ةياهنلا : هانعمو ءدح اهدحاو .مكل هللا هدح ام : يأ (هّللا دوُدَح)و

 (4!ذواجتت الو اهدنع فقوي يتلا

 ة/ضعب لاومأ مكضعب لكأي ال يأ (مُكلاومأ اولكات آل)و

 اس يأ (لطاّبلاب (و4)

 ةفاع نافع قتلا ةيوألا نر ودكتلا يهاط ةونقدلا 7: سن داع "6 عارقلا تاووفمت"

 .عامجلا نع اهب ىتكو نيترشيلاب ءاضفإلا ةرشابملاو ": لاق نأ ىلا ' ءايدألا
 رمأ ؛دلولا نم ينعي 74 : بيرغلا ريسفت /دلولا لاقي : 114/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

 .ضرفال بيدأت

 نشايتو ليلا 'ةاوس ىه * ::لاق ملسو هيلع“هللا ىلصتةللآ لور نأ متاح. نب ئادع نع
 زاجم :رظناو /28 بابلا 2 ةروس :ريسفتلا باتك (31/6) : يراخبلا حيحص ."راهنلا

 .257/1 : هيارعاو نآرقلا يناعمو ,68 /1 : نآرقلا

 .182/2 : يريطلا ريسفت مرا ب

 1832 لا
 .75 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف

 .188 : ةرقبلا (ماكحلا ىلإ اهب اولدتو) : نوكت نأ لمتحيو مرخ لصألا يف

 نم هلصأ امنإ ةغللا ىف اولدت ىنعم ": 28/1: هيارعاو نآرقلا يناعم يفو لصألا يف اذكه

 او اقلاع تملا "كلو: هقووراف عك" ايمجرخل اذإ انور لما اهعحلسراا نإ: قلدنا كلذ
 .ةنامألا يق نوتوختو .ةجحلاب ءالدإلا هبجوي ىلع نولمعت يأ ماكحلا ىلإ

(3 

 كن

(0(2 
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 نيح هنأل ءكلذب يمس امنإو لاله '!!(عمج) (ةّلهألا) و (189)

 ىلوألا ةليللا يف لاله وهو ءمهتاوصأ نوعفري يأ ءنولهي سانلا هاري
 يش لا وف اذه نوشلا نخآ يف "اريك نوكر مك: ةضاخلا ينفو 4 3 3 5 2 .٠ 2 - 298 دب .

 عاستلا د تاقوأ اهب ملعي 0 أ ءتاقيم عمج (تيقاوم)و

 . 1و5 يزغو محلا ةده تاقؤأو
 :ليقو ,"””مهولتقت نأب مكدهاع ام ىلع : ينعي (اوُدّتعَت الإو 0 نك (7)60 2 يسم ل 5 0

 7 انهضلا وءاسنلا نك ةهاسد ا ةتعالا يعمتنإ
 رك ا : درا ا

 1 مهب مت رفظو :ءمهومتدجو : يأ (مهومتفقثت)و (191

 (9)- 1 5 هو ىو م 8 3 07 3

 ." ةكم نم ينعي (مكوجرخأ ثيح نم)و
 . وول كه (ةقفلازو

 ةهزن نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف '''
 6 بولقلا

 مث ءلاله ةثلاثلا ىلإ ةليل لوأ يف لالهلل لاقي "بولقلا ةهزن يفو ' ًارمقم : لصألا يف 9
 :نهشلا نخا ىلإ ومقلا ”:لاقن

 .قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو مرخ لصألا يف 7
 - 259 : هيارعاو نآرقلا يناعم : رهشلا يف يتلا يلايللا تافصو لالهلا ءامسأ يف رظنا

62. 

 ةدعلو مهجحو مهكسانللو مهراطفالو نيملسملا موصل اهلعج 185/2 : يربطلا ريسفت "7

 .مكدقاعو مكعداو نم ىلع اودتعت ال يأ : 76 : بيرفلا ريسفت أ

 ريسفت) برحلا كل بصتي مل نمو ةيرذلاو ءاسنلا يف كلذ نا : زيزعلا ديع نيرمع نع 7
 .199 /2 : يربطلا

 .مهب مترفظ يأ : 66 : بولقلا ةهزن / مهومتدجو ثيح يأ : 76 : بيرغلا ريسفت

 762 :كيركلا نويسفتاا7

 :433 + نارقلا لقشم لذوات: [76-77-:نيوخلا روسفت "7
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 .!”هرحلا يف لتقلا : ينعي (ِلّثقلا َنِم دشأ)و

 كرش نوكيألا نا ؤ َنوُكَت ال)و (3
 .مّلظ نم ىلعالإ ِمْلَظ َءاَدَج آل يأ (َناَوَدَع ًالَق)و 2) 1 7 لس رس يحج

 هللا لوسر اودص امل اشيرق نأ ينعي (صاصق تاّمّرحلا)و 4

 ةيبيدحلا ماع مارحلا رهشلا ىف مارحلا تيبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 مارحلا رهشلا يف لباَق نم مهيلع لخدف هللا هصقأف .كلذب اورخفو

 ٌرهشلا) : كلذ يف هللا لزنأف :مارحلا تيبلا ىلإ مارحلا دلبلا يف

 ."دهاجم لاق '””ءاذكه» (ماَرَحلا رهشلاب ماَرَحلا

 .27كالهلا (ةَكّلهّتلا)و (5
 نم جحلا نيبو مكنيب لوحي ام مكل ضرع : يأ (مترصحأ)و 06

)6 
 روصحم قهف لصح

 ميز 2
 . 2 رسيت يأ (رسيتسا)و

 : لصألا يق (لتقلا نم دشأ) : ىلاعت هلوقو / 76: بيرغلا ريسفت /68/1 : نآرقلا زاجم '"

 .اهعضوم اذه سيلو (217 : ةرقبلا" لتقلا نم ريكأ)

 ملك ءاوحأل نوقع ءاؤهلا ناودعلا كاز از هلطلا قاودعلا لضأ "777 يوزعلا روس

 ."ملاظ ىلعألا

 .77 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو "سمط" لصألا يف ''
 /دحاولا فرحلاب يجرزخلا لقن هنعو 77: بيرغلا ريسفت /28/1 : دهاجم ريسفت رظنا 9

 .ةداتق نع 30 : لوزنلا بابسأ : يدحاولا /28 : خوسنملاو خسانلا

 : 266/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم / دحاو كلهلاو كلهلاو كالهلا : 68/1: نآرقلا زاجم

 ...ةكلهتو ةكّلهتو اكلهو اكاله كلهي لجرلا لاقي ,كالهلا ىلإ .هانعم (ةكلهلا ىلإ)
 يناعم /78 بيرغلا ريسفت /62/1 نآرقلا زاجم /117/1 : ءارفلل نآرقلا يناعم : رظنا 8

 .267 /1 : هيارعاو نآرقلا
5 

22 

(5) 
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 0 .2!!ةيده اهدحاو تيبلا ىلإ يدهأ ام (يدّهلا)و
220, 1 

0 

 3 رحت هيف لحي ىذلا عضوملا : ينعي ةرحنم يأ (هّلحُم

 م صم ربا هنا 6

 .©!ءارمأل يأ (َلاَدِج ل
 1 ةرإ يي نأ اهدخلاو ودعا اَيَلآلاِ)و 10

 11 رثكب 0 يأ (متْضَفَألو (8
 .3!2!ةفلدزملا هب ينعي '' ”'(ماَرَحلا ٍرَعَشَلا)و

 21 واقل هوك 8 نيو نييرق "1

 .(صنلاب) 174 : بولقلا ةيوحل“

0 

 .70/1 : نآرقلا زاجم

 غذحلا أنف: نه 237 ةففيسلا عجار 5

 :6 4 تاولقلا ةوزقتج 7787 نييفلا نيديشت ©

 .79 : بيرغلا ريسفت /59 : هريسفتو نآرقلا بيرغ : يديزيل
 7704 تييوعلا ىدمرفم 5

 79: ىدوقلا نيس
 6( يولقلا ةهزن (10)

 فك عهتعمد <61: نولقلا ةهؤذ '/ مهفقدأ ىلا +79 7 نيزقلا نيس '"'

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو 'مهرلا" لصألا يف

 .174 : بولقلا ةهزن /273/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم '

 1 كف

)12( 

13) 
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 .2!!ةمعن يأ (ةتسّح)و 201

 فخفت كاوثلا نم: صحصت أ: (اونسك اذه ثيدضت) و3

 هخوسنم
 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 .هلوق ىلإ .. ةيآلا (اَتْلَرْنَأ ام نومّتْكَي نضيدلا نإ) ايف و

 + "امو نلاض لوصب ةكوستما وز "قير نيا نق 01 ونعَأللا)

 00 ا (اوُباَت َنيذلا ّذلإ)
 يذلا :ةلعلا بانك نس ومااعا و ةليتك انه ةسانم شل ةانقتحستاإلا

 : سابع نبأ لاق .. ةيآلا '؟!(صاّصقلا ُمُكيَلَع بتُك) : ىلاعت هلوقو

 ام دعب نم ىدهلاو تاَنّيَبلا نم انلزتأ ام نومتكي نيذلا نإ) : اهماحتب ىهو 159 : ةرقبلا 9
 .(نوتعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئالوأ ياتكلا يف سانلل هاَنيَب

 هل «نيلدنألا ةلاغ :ىكلاملا هيقفلا ناووف يبا ئتسلدتآلا تلذتلا تنكح نو دلللا نفود

 .(ه9 : ت) نآرقلا 57 050 خسانلا : اهنم ةريثك تافلؤم

 /4 : كرادملا /269 /1 سلدنألا ءاملع خيرات .ىضرفلا نبا /162 : يزاريشلا تاقبط)

 3457/1 نيرستملا تاقتط 154: جايذلا 2
 رهاظ طلغ اذهو (اوبات نيذلا الإ): هلوقب خوسنم هنأ بيبح نبا ركذ ": 114 : حاضيإلا 7

 :ءاتكتسلا ىف [هنإ بع ودتقلاو مادلا قف ىف سيل

 .160 : ةرقبلا ©

 .114 : ماضيإلا 7

 17 را
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 سُفّنلا نأ اهيف َمِهُيَلع اَنبَتَكَو) .' 'ةدئاملا يف هلوقي ىلاعت اهخسن ©  هرير لص ل ثم م ب لح

 فلتخا مث ةصوصخم اهنإ : لوقي فلسلا نم ريثكو «ةيآلا 7(ِسْفّنلاب
 ةمكحم يه : كلام لاقو ءاهب داري ام ءاهصاصتخا هوجو يف ءالؤه

 هيف ىثنألاو ركذلا سنجلا اهب داري اهنأ ةيآلا هذه يف تعس ام نسحأو

 و

 يف كلام لاق '[َنيِبَرْقَألاَو نيدلاَوْلل ٌةَيصولا) :ىلاعت هلوقو

 هُيَوَبألَو) : '””ىلاعت هكرقب ةخوصتم (نيالاولل ةكضولا) ةلوقا نإ اظل
 .91 يدوس: اههتل دخل و: لكل

 5 7. متت نع : 58 5
 مساقلا نبا ىكحو .'”ثيراوملا ةيآب خوسنم (نيبرقألاو) هلوقو

 هللا نزذأ مق ىفئازكلا نيف كلون ةيآلا هده كلاس نع "بهو ناو

 .114 : حاضيإلا /16 خوسنملاو خسانلا : ساحتلا (''

 45+ ةرئاإإ 9

 ام نسحأ كلام لاق : يحي لاق : 21 : بابلا لوقعلا باتك 873/2 : أطوملا كلام مامإلا 8

 ءالؤهف - ديعلاب ديعلاو رحلاب رحلا : ىلاعتو كرايت هللا لوق : ةيالا هذه ليوأت يف تعمس

 روكذلا نيب نوكي صاصقلا نأ -ىثنألاب ىثنآألاو -روكذلا
 .180 : ةرقيلإ ©

 اهنإ : ةبآلا هذه : لوقي اكلام تعمس يحي لاق : 5 بابلا ةيصولا باتك 765/2 : أطوملا

 ام اهخست -(نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ) - ىلاعتو كرابت هللا لوق :ةخوسنم

 .لجو زع هللا باتك يف ضئارفلا ةمسق نم لزد

 11 ةاهقلا

 /19 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /25 : خوستملاو خسانلا : مزح نبا "7

 دحأ هيقفلا ثدحملا دمحم ىبأ مهالوم يرهقلا يرصملا ملسم نب بهو ني هللا دبع ىه ©
 ت) مهريغو جيرج نبأو ةنييع نب نايقسو يروثلا نايفسو كلام نع ىور ,مالعألا
 .(ه7

 /150 : يزاريشلا تاقبط /218 /5 : ريبكلا خيراتلا /205/2 ق/7 ج دعس نبا تاقيط)

 .(463 /1 : ةياهتلا ةياغ /133 : جابيدلا /228/3 : كرادملا
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 نأ الإ ثراو لكلو نيدلاولل ةيصولا ثيراوملا تخسنق ثيراوملا ضكارف
 ىه لرتف دقو"! نهناحلا نم فانت نلوم 99ه! !ةكرولا قاف
 3( قرفلا الولوأ ةمكقلا وضح نإ ول: 2 2 *”ةلوكو ةخوستك

 نمم نييرقألل ةيصولا ضرق : ريرج ني دمحم لاق ....ةيآلا

 ةيصولا ضرَف خوسنملا امنإو ءخوسنم ريغ مكحم ثري ال
 ةسسحلا + :نوكلا انيك هلو: 99 قريرا ولله هكخمفا قيفلا وقل

 هيلع ىبنلا لوق اهخسن امنإ : ًاضيآ ليق دقو :7”'2ةداتقو

 ندا ةاكح نوت وهو 5 ةيوالولا ةنيتسساو 90 "ياللا

 .17/2 : خوستملاو خسانلا : نقولا نبا /69/2 زيجولا ر رحملا /120 : حاضيالا ؟')

 لوقلا اذهب هلو : يأ لتئاقلا ىلع دوعي ريمضلاو "هل" ةملكلا هذه !ريثك فلؤملا لمعتسي 2

 ...نيمدقتملا نم

 (120 : حاضيإلا) ملسأ نب ديزو ءاطعو نسحلاو باهش نبأ : ىكم مهنم ركذ
 ةحفيصلا و هيف

 5 الا 7

 .ىريطلا رايتخا ىهو : 121 : حاضيإلا /(ىتعملاي) 116/2 : يريطلا ريسفت 9

 121 : حاضيإلا /35 : خوسنلاو خسلتلا : ةداتق 7

 باي : لاق ةمجرتلا يف 6 بايلا تاياصولا باتك 4/4 : يراخيلا حيحص

 يبأ نع 6 بابلا اياصولا باتك 505/2 : ةجام نبا تس ,/تراول ةيصو ال

 : لاق يلهايلا ةمامإ

 ةجح ماع هتيطخ يق لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 هظمو./ ”تيراول ةكض و القا عع ذم ىذ نك يطعأ نه هللا ناكاك عاوؤلا
 433/4 : يذمرتلا نتاسو /6 بايلا اياصولا باتك 13/2 : دواد يبأ نتس

 : اياصولا باتك 247 /6 : يكاسنلا تس يقو /5 : بابلا اياصولا باتك

 .هلثم ةجراخ نبي رمع نع : 5 بايلا
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 .(20فلسلا نم ريثك هي هلو ٠ كلام نع ؟'”جرفلا
 موق دنع يه .ةيآلا ””(مايصلا مكيلع بتك) :ىلاعت هلوقو

 .'2ةخسان موق دنعو (و5) /ةخوسنم
 67 (مكل نيبتي ىتح اويرشاو اولكو): ىلاعت هلوقب يوسف

 نيا هلاق (2!ةيآلا 27 (ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ) : هل يكول لا
 007 عادلا وبار قدسلا كلذي هلو +' "بينك

 هقفلا ىف يواحلا بتكلا نم هل يضاقلا يكلاملا يدادغبلا يثيللا دمحم نب رمع جرفلا ىبأ وه ''
 ْ ١ ١ .(مهذ31 58 هقفلا لوصأ يف عمللا باتكو
 .(215 : جابيدلا /166/ يزاريشلا تاقبط /253 : تسرهفلا)

 : حاضيإلا- امهريغ ركذي ملو كلام نع جرفلا وبأ هاكح : لاق مث لوقلا اذه يكم ركذ
,.119- 

 15 فرقا

 : حاضيإلا /18 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /19 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا رظنا 9
 .55/2 : خوسنملاو خساتلا يبرعلا نبا 2

 نم يهو اهتودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط لصألا يف
 .122 :.حاضيإلا

 "م ل

 كا و7

 هكا اهنا

 : 122 : حاضيإلا /يدسلاو ةيلاعلا يبأ لوق هنأ هيفو 19: خوسنملاو خسانلا : ساحتلا 5
 /ةيلاعلا يبأو يدسلا لوق وهو : لاق مث بيبح نبأ لوق ركذ
 هللا يضر ءاربلا نع تين امل .عيحصلا ىهف ةيلاعلا يبأ لوق امأو : 56/2 يبرعلا نبا لاقو

 هللا لزتاف مهسفنأ نونوخي لاجر ناكو .هلك ناضمر ءاسنتلا نويرقيال اوناك : لاق هنأ هنع
 .(187 ةرقبلا) : ةيآلا (مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع)

 نيعباتلا رابك نم - ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب ملسأو ةيلهاجلا كردأ ,يحايرلا نارهم نب عيفر ةيلاعلا وبأ وه '''"
 ةياهنلا ةياغ /61 /1 ظافحلا ةركذت 8 يزاريشلا تاقبط /851/1 37 ج دعس نبا تاقبط) /ه90 : ت
 .132/1 نيرسفملا تاقبط /284/1

2 

3 
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 نم هضرف دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك املف .ةخسان امأو

 ."1 قاع لوق اذنه ءاووشاع عزباء انعم ا :

)3( 5 5 : 02) 50 5 1 
 5 فلسلا نم ريثكو سايع نباو ليج ني ذاعم هلاق ءرهش

 ناو تاع لاقي ةرآلا 1" يوقيط نيذنلا ىلهوز# ىلا ةلوكو
 : د مح ا 5000 1 .

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع : 21 بابلا موصلا باتك : (31/3) : يراخبلا حيحص ('

 هعايصب ملسو هللا ىلص هللا لوسر رمأ مث ةيلهاجلا يف ءار وشاع موي موصت تناك اشيرق
 / رخآ ظفلب نكل اضيأ ةشئاع نع 4 بابلا 2 ةروس ريسفتلا باتك (30/6) هسفن /

 موي نأ اهتع هللا يضر ةشئاع نع : 135 ثيدحلا موصلا باتك (147/3) ملسم حيحص

 / هكرت ءاش نمو هماص ءاش نم مالسإلا ءاج املف : ةيلهاجلا يف ماصي ناك ءار وشاع

 .50/2 : خوسنملاو خسانلا يق يبرعلا نيا رظناو

 اوعمج نيذلا دحأ ءيجر زخلا يراصنألا نمحرلا ديع وبأ ورمع نب ليج نب ذاعم وه 5

 ةتس ساومع نوعاط يف يفوت ء.ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اظفح نآرقلا

 .(ه18)

 /1 ق/4 ج يزارلا متاح يبأل ليدعتلاو حرجلا /120/2 ق/3 ج : دعس نبا تاقبط)

 ةياغ /194/5 : ةباغلا دسأ /45 : يزاريشلا تاقبط /1403/3 : باعيتسالا /44

 .(406 /3 ةياصإلا / 301/2 : ةياهنلا

 نيكف انآ ةتالك موصل ةكيناث'اهنإ ءاظعلؤق انآ" 20: خوستلاو مَسانلا ساحفلا ©

 يبنلا هي رمأ ناك امل خسان اذه سابع نبا لاق ": 123 : حاضيإلا يف يكم لاقو / "فر وعم

 هلاقو .ةنيدملا همودق لوأ يقرهش لك نم مايأ ةثالث مايصي رمأ ناك :ملسو هيلع هللا ىلص

 ةثالث موص مهيلع ضرف امك انلبق ناك نم ىلع ضرف امل خسان وه ءاطع لاقو :هريغو ذاعم

 .ةداتق لوق ىهو رهش لك نم مايأ

 1184 ةزقيلا

 خسانلا يف امك كلذك ةداتق لوق وهو /125 : حاضيالا /21 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ©
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 120 نكح اهنأ كلام نع تاياورلا نضع يف و7 (ةميسصما# ديكفلا
 هوجو ىف ءالؤه فلتحاو هلي نيدزو نك د 3 1 وهو

 .©هركذ لوطي امب اهماكحإ
 ةكست ويحس لايق 19 نورا الا ىلابفف ةلونقو ١ . 8 يب 06 5 تا 5 3

 فلشلا روهسمو:ةنآلا7, 97 (نهيدشلا نك :ءاتيلا اىلركمماف) + ''!هلوقب

 (ءاسنلا اولزتعاف): هلوق نأو "”ةمكحم اهنأ نوريو لوقلا اذه نوركني
 الو ءضئاحلا عم نولكاي ال اوتاك مهنأل ليئارسأ ينب لعف خسن امنإ

4000 
 فس تيب يف أهعم نوعمدجي

 .185 : ةرقبلا "7
 .127 : حاضيالا /21-22 خوسنملاو خساتلا : ساحنلا

 .127 : حاضيالا ©

 نع ىور نيعباتلا رايك دحأ ركي وبأ يندملا ىرهزلا يشرقلا باهش نبأ ملسم نب دمحم ىه 4

 يبأ نب ءاطعو كلامو ةقيتح وبآ هنع ىور و مهريغو مهنع هللا يضر سنأو رياج ورمع نبا

 جيرج نياو يعازوألاو ثيللاو ةنييع نياو هخويش نم امهو زيزعلا ديع نب رمعو حاير
 تاقيط /388/2 : دعس نبا تاقبط) .(ه 124 ةنس يقوت /ه532 ةنس دلو) مهريغو

 .(262 /2 : ةياهتلا ةياغ 108/1 : ظافحلا ةركذت /63 : يزاريشلا

 .68 : نآرقلا خساوت /127-129 : حاضيالا : رظنا 7

 : 187 + ةرقيلا ©

 نق ءانبتلا أولزتعاف :!يلاعت هلوقر حوض كحلا اذه نأ جره مهوت دعو *: 129 + عانفيالا ""
 ١ ."كلذك رمألا سيلو 000

 ضرس

.130-129 : 0 8 

 59 < وسلا ةيادلا نيتآ
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 متل ع ب ع جال كب (1)

 اد 0 0 ع

 0 نأ ىري نم امأو .دهاع نم لثق انه اه ءادتعإلا

: 5 1 
 نب رمعو سابع نبا بهذموهو . 7 كلذ يف هدنع خسن الف نايبصلاو

1 80 
 2 1 ل 0

 4 0 (9) 52259 + ثع جى يع هم عبيد 5 ا 1

 ثيح نيكرشملا اوتقاف) هلوقبو ةيآلا !'"(ةفاك نيكرشملا اولتاقو)

 آل هللا نإ اوُدَتْعَت لَو ْمُكَنوُفتاَقُي نيذلا هللا ليبتس يق اوُنتاَقو) : ةلماك يهو 190 : ةرقيلا ()

 نيكل نكي

 ىرهزلا هنع ىور «ىعبات «يندملا يميتلأ يي لل ل لا 8

 لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /854/1 ق/1 ج ريبكلا خيراتلا /173/9 بيذهتلا بيذهت)

 .(337 لاجرلا ءامسا يف

 .130 : حاضيالا /25 : خوسنم لاو خسانلا : ساحنلا ©

 .194 : ةرقيلا 9

 :131-+ حاضيالا )4-23 خوستلاو ختبلقلا ::سسامتلا ©

 .دهاجم ةدايز هيقو 130 : حاضيالا /25-26 خوسنملاو خسانلا : ساحنل

 .1]19 : ةرقنلا 09

 معزف* حوسنملاو خسانلا يف ام بعصأ نم ةيآلا هذه ": 26 : خوستملاو خسلتلا : ساحتلا 9

 اهنأ ةعامج معرو ..تسلا نم ءايشأيو اهب اوجتحاو ةخوسنم ريغ اهنأ ءاملعلا نم ةعامج

 بسح اهنأ ركذ : 131 : حاضيالا /نتسلا نم ثيداحأبواهريغ تايأب اوجتحاو ةخوسنم

 .ريظنلا ليلق لوق وهو ةخوسنمو ةخسان سيوأ نب ليعامسا لوق

 .39 : لافنألاو /193 : ةرقبلا يف ةيآلا 7

 36 ةيوكلا 1"

215 



 .(©!ةداتق لوق اذهو فيسلا ةيآيو '' ”(مهومتدجو
 :هلاق "!0(مهومتفقث ثيح مهاولتقاو): هلوقلف ةخسان امأ

 0 ا لوم فلا
 يف ةصوصخمو ةمكحم يه « سوواطو دهاجم لاقو (ظ5) 5 1 1 5 35

 .©0كلتاقب نأ الإ هيف لاتقلا لحي ال ',ى» مرحلا يف لاتقلا نع يهنلا
 نبا لاق : ةيآلا (”(مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا): ىلاعت هلوقو

 (19/(انلعج دقف امولظم لتق نمو) :' 'ىلاعت هلوقب ةخوسنم يه سابع 10/0 5 000 اقرا اس ل ا
 هوجو يف اوفلتخا مث ةمكحم يه :فلشلا نه: نسختك نافو ةنالا
 0 ا

 هلوقي ىلاعت اهخسن ةيآلا '' ”(مكسوؤر اوقلحت الو): ىلاعت هلوقو 5 هو نس و12 50000000 5

 53 اهسفن 90

 .131 : حاضيالا /17 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /33 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق 0
 .0] اول

 نم يهو فورحلا سوؤر نم ىقبت امو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا 02
 .131 : حاضيالا

 ه106 ةنس كلذو مويب ةيورتلا لبق ةكمب يفوت ريبكلا يعباتلا نمحرلا دبع وبأ ناسيك نب سوواط وه ”
 .(341 /1 ةياهنلا ةياغ /90/1 : ظافحلا ةركذت /73 يزاريشلا تاقبط)

 .132 : حاضيإلا نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو نك لدكألا يفك"
 1929 تافنألا ]26 عوشتملاو حشاتلا» ساحتلا
 104 رولا
 .132 : حاضيالا يف يكم هنع هافنو سابع نبا نع هركذ : 28 : خوسنملاو ةفاعلا امخلا 7
 33 ءاويسالا 003

 .133 : حاضيالا رظنا ''''

 196 رقيلا
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 0 هني نجلا هنأ افرح مك ناك نمفا © "نيورخت 5

 مامت نم وه امنإو ,خسانب سيل ءانثتسالا نأل ةمكحم اهنإ ليق دقو

 .ةركذ موقت انك ©” رع

 .07(تاَدوُدْعَم ماَيَأ يف َهّللا اوُرُكْذاَو) :عبارلا بزحلا

 هسييرغ
 ؛ىحضألا موي : يهو قيرشتلا مايأ "(00ْتاَدوُدْعلا ْماَيآلا" (3

 1 يحل يق ونعم هاج راجل" انا و ف ةعكت قف 00

 دنا أ لو 00
5 1 6 

 .ققرافش اذا قا قل اَذِإ) و (5
 11 ا 10

 ريدا امل

 .133 : حاضيالا يكم 19 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /28 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا )

 .196 رقي

 133 تايضنألا

 تاع

 .203 : ةرقبلا (تاَدوُدَعَم ْماَيأ يف َهَّللا اوُرُكْذاَو) وه ةيآلا صن

 ْ 0 :بيرغلا ريسفت /71/1 : نآرقلا زاجم ©

 .277/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /71/1 : نآرقلا زاجم "7

 مصخ : لاقي ءلوعفو لاعف ىلع عمجيو ,.مصخ عمج ماصخلاو ": 80 : بيرغلا ريسفت ©

 العق نأل مصخ عمج : ماصخو ": 277/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم / " موصخو ماصخو

 '...لادخو لدخو باعصو بعص وحن لاعف ىلع ةفص ناك اذإ عمجي
 0 : بيرغلا ريسفت _

 .ةطقاس لصألا يف ىاولا "9

 ثرحلا : عرزلا ىمسيو ءاهيف رذبلا ءاقلاو ضرألا حالصا وه ' "5 بولقلا يو

 يمنا
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 علا (لسفلا)و

 و تأطو يأ تدهم : لاقي ,شارفلا (داهملا)و 06

 0 7 ةيبقل عيبي : : يأ (ةَسفن يرشي)و 07

 . 7 كسلا هلصاو ءالستنسالا (ملسلا)و (08
 يضق)و ( و عرفت قا نمألا ى 210
 0 ةدحاو ةلم يأ (ةّدحاَو همر (/3

 . 9ةدشلا انهاه (ءاَسْنَبلارو (4
 انيك

 (19ُكّرُح ةغللا يف هلصأو اوفوخ يأ (اوُلْرْلُرِ)و
 41105 فونت اذا يأ (نوقفني اذاَموب (5
 1 ف يأ (ٍريَخ نم)و

 830 نيرعلا نيكسفت ءبا(ل)

 .80 : بيرغلا ريسفت /71/1 ن لا زاكي
 ا موو اح ناضل ساو لالا ف يشأ

 .81 : ىيرغلا ريسفت /71/1 نآرقلا ز اي
 51 : بيرغلا ريسفت و0

 .282 : هيارعاو نآرقلا يناعم /81 : بيرغلا ريسفت 72 1 ناقل هاجم 8
 51 : بيرغلا ريسفت 0

 .ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال هدانا" ا لصألا فا"
 1 : بيرغلأ ريسفت 0

 .106 -: د وش ا يو

 .53 : ساحتلل خوسنملاو خسانلا - 81 : بيرغلا ري ري
 651: بيرقلا ريسفت (212)
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 .'''داهجلا مكيلع ضرف يأ (ٌلاّتقلا َمُكيَلَع بتُك)و (6
 .20كرشلا (ٌةتتفلا)و (17

 .(7تدسفو تلطب يأ (تَطبَح)و

 .رامقلا (رسيملا)و (9
 ام يأ كل افع ام ذخ : لاقي .روسيملاو ةعاطتسالا يأ (ّوفعلا لق)و

 اهفع (لاقي) ”7لاملا لضف وفعلا ةقيقحو ؛ةقشم ريغ نم كاتأ
 | (63 سا

 '٠. يقنع ةاكذلا» انهت اه تاركا عسا زو ذك اذإ
 ام مكفلكي :مكيلع 2ددشو» / قيض يأ (مُكَتَنْعأَل) و (220 (و16) : 5( . هر سعه أ

 5 6 5 9) عب 0
 قم نزع رق نكو وكلب 3 اك نمي لحق اسك "وردت هكيله ودلك

 .( 2 .ككاهال : مكتنعال

 30 يي

 .82 : بيرغلا ريسفت -141 /1 نآرقلا ىتاعم : ءارفلا

 32 نيرقلا وبقت 231 لاا

 .82: بيرغلا ريسفت - 73/1 : نآرقلازاجم (7

 82 : بيبرغلا ريسفت - 92 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا -73/1 نآرقلا زاجم
 .( " ىفع" لصألا يف "افع' 140 : بولقلا ةهزن - 54 خوسنملاو خسانلا : 0

 ةهزن: نم يهو اهنودب ىتعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو سمطو رتب لصألا يف 7

 ." رثك اذإ ,ءيشلا افع : لاقي ,لاملا لضق : وقعلا : لاقي * : همالك صنو 140 : بولقلا

 ظج :"ايتيسي ةاكولا "فعلا نارما © 14:1: سانفيالا ؟"

 مكيلع قيض يأ 83 : بيرغلا ريسفت نم يهو :قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو رتب لصألا يف

 .ددصو

 ام مكفلكل يأ : 66/3 يبطرقلا ريسفت- مكيلع قشي ام مكفلكل : 214 : بولقلا ةهزن "

 .هؤادا مكيلع تشي

 .تنعلا نم مككلهأل يأ 73/1 : نآرقلا زاجم '"
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 .٠'اضيحلا وه (ضيحلا)و 22
 نا مدلا عطقني يأ (نرِهْطَي ئتح)و

 سا

 املا نلستغا ىأ (َنْوَهَطَت اَذِإَفَ
 'ءرزلل ضرالاك دلولل نه يأ (مُكَل ثرح مكٌؤاسن)و [3 4 5 عارق هس هل تاع ه د 0 1

 .0 متتس فيك يا (متتش ىنآ)و )5( وهرشا 2, . 1 6 3 م

 .21هل ابصُت يأ ركع - رو (4
 . 8 0 1 ١7

 8(0) ب
 . دفع

 ةيلآلا نم ذوخأم مهئاسن '”ءطو ىلع نوفلحي يأ (نولوُيو
 4190 يملا قي

 010 ا فيرا قم عا نشل فيزا ضسشو (26

 .184 : بولقلا ةهزن - 73/1 نآرقلا يناعم : شفخألا '''

 101 : نازغلا يتاح انقل 2

 .ةحفصلاو هسفن ©

 :"هييشتو ةياتك" 73/11 نآرقلا نايم 9
 .144/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 1154 رولقلا يزيح 98: 11 قفل ناعم ©

 هللاو ميول تبسك عب مكاوي نكلو مكناميا يف رخللاب هللا مكذخاوي لإ: ةيآلا يف“
 .(ميلح روُفُغ

 ىلع مالكلا يق يرجي ام وفللا نإ" : ةشئاع لوق وهو "144/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 قع نوع

 .230 :بولقلا ةفزت <73 /1 : نآرقلا زاجم 7

 ."يطو ' لصألا يف
 .ءورق ةثالث ىضقت ىتح جوز ىلع مدقت ال نأ صبرتلا 74/1 نآرقلا زاجم ''''
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 مهئاسن ىلإ اوعجر يأ (اوُؤاَقِ)و

 ورشا ةطفنلا نتشا نف قو .ءرق عمج يه (ءورق ةثالث)و (8

 ,ضيحلا اهب دارملا نإ : نولوقي قارعلا ءاهقفف ءءيش ىلإ ءيش نم

 .ءاسنلا نع مدلا عاطقنا يهو راهطألا اهنإ : نولوقي زاجحلا ءاهقفو

 فيش نإ قولك ىلإ ةضيش نك نهيق ةيناقا ينجم انهالعو

 قم ىلإ مهر لإن لك نقلنا لسفلا لق را كلان ك نلت دقن
| )03( 
 5 دحاو

 نم قىهو اعم ضيحلاو رهطلا ءرقلا ,”تيكسلا نب لاقو

 لا

 ."”اهيلع اليوطت : يأ (ًارارض)و (21 6 عام 2

 :73/1 : نآرقلا زاجم عماجيف هلهأ ىلإ عجري نأ ءيفلا : 145 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

 .اوعجر يأ : 152 : بولقلا ةهزن - نيميلا نع اوعجر يأ

 مهضعب لاقو :ةضيحلا مهضعي هلعجف : ءرق اهدحاو : 74/1 نآرقلا زاجم 7
 ىلإ رهطلا نم تجرخف :ءيش ىلإ ءيش نم جورخ هنأل باصأ دق لكو 00 *رهطلا

 تآرقآ : مهلوق نم انأ هنظأو ءرهطلا ىلإ ضيحلا نم رهطلا وه لب : لاق نمو ءضيحلا

 يناعم يف ليصفتب ةغللا ءاملعو راصمألا ءاهققو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ رظناو / موجنلا

 .62-66 : ساحنلل خسانلا /302/1-305 : جاجزلل هبارعاو نآرقلا

 .يعمصألا لوق هنإ لاقو 62 : خوسنملاو خسانلا ساحنلا /87 : برغلا ريسفت "©

 : ترمه 186 : ةنس دلو): بيدأ يوغل تيكسلا نبا قاحسا نب بوقعي ا ا

 .دادضألاو نآرقلا بيرغ هبتك نم (.ه244

 /72 : تسرهفلا ,202 يديييزلل نييوغللاو نييوحنلا تاتقبط .151 : نييوحنلا بتارم)

 ا ةاعولا ةيغي / "395 /6 " نايعألا تايفو /-273/14 دادغب خيرات

 ( 163: :ءاويفألا ىف نفك .ةكالك نها كاتخالا !ناتك بدعشلا خي 9

 ْ .163 : بولقلا ةهزن يف زيزع نبا هلقنو

 : بيرغلا ريسفت / اهبر ارضلا وهو اهتعجرل هليوطت : 148/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ”'
 :ر اردغلا وهب اهيلع ليو 8
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 عا (1)_ ما هلل هل ل

 ا ور ع ءاهنظوا قا اهوا ون ينس ذ :ةاؤرللا ثلضع
 7 ليفلا "نايفلا"و
 يف ضيرعتتلاب ينعي (ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع)و (5

 هيشأ امو :ةليمجل كنإو ءًريخ كل قوسي هللا : اهل لوقي نأ : ةبطخلا

 كلذ
 لا“ 1 ةيطخلا "و

 (6() 0 ماهر يع

 مترمضأ يأ (متتا
 .©7ةدعلا يف حاكتلاب نهل اوحرصت ال : يأ (ًارس نه ودعا وت ال)و

 .20-اكنلا : اذه اف " رس ا

 يناعم : شفخألا /ليضعتلا نم هلصأ نأ ىرنو ءنهوسجت ال يأ : 75/1 تقلا زاده 7

 ال ىأ : 88 : بيرغلا ريسفت / جاوزألا نم نفوعنمي نأ نهجاوزأ ىهني : 175/1 : نآرقلا

 .جيوزتلا نم اهعنم اذإ .هميأ لجرلا لضع : لاقب 0 ٠
 .49 : بولقلا ةهزت

 .157 : بولقلا ةهزن /59 : بيرغلا ريسفت ”'

 هنأ قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع : 1 بابلا حاكنلا باتك : 524/2 أطوملا يف

 كنا اهجوز ةافو نم اهتدع يف يهو ةأآرملل لجرلا لوقي نأ : 235 ةرقبلا ةيآ يف لوقب ناك
 : نظناو لوقلا نم !ذه ىحتو اقزر و اريخ كيلإ قئاسل هللا ناو بغارل كيف ينإو ةميركل ىلع
 9203179 + ينوفلا نيس

 5097 و رقلا نس

 هتننك : ناتعن هترتس اذإ ,ءيشلا تننكأ يف برعملل " 152/1 : نآرقلا يناعم : ءازقلا 7

 وو
 90:7: نيزقلا نيشفت 7

 .حاكتلاب ءاضفإلا : رسلا : 75/1 : ا ةاكملا“
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 ."!!اوححصت وأ اوعقاوت ال : يأ (حاَكّنلا ٌةَدَقَع اومْزعَت ال)و

 .7ةدعلا يضقنت : يأ (هَلِجأ باّتكلا ْمْلبَيو

 ام) / ءيرقو نهوعماجت : يأ دوست مل امو (236 (ظ16)
 | 1 اهقاندمو .(نهوسامت مل 3

 .©اقادص ينعي : سابع نبا لاق (ةضيرَف َنْهَّل)و
1 6 

 .""اريقفلا (رتقّماو

 نيهي يأ (َن وفعي نأ ًالإ)و (7

 .بهي يأ (َوُفَعَي وأ)

 قم ور يسال هكا وه نت د ٌةَدقع هديب يذلاو
 يفوتسأسو «'' ''جوزلا ىه : ليقو !هريغ ىأ ايأ ناك حكنملا يلولا ءادل 11 1

 00 : بردرغلا رديسفب 2

5 

5 
 ةزمح أرقو فلآ ريغب (نهوسمت) رماع نبأو ورمع وبأو مصاعو عفانو ريثك نيأ أرق (

 ءارفلا لاق (81 : ريسيتلا /183 ةعبسلا باتك) ءاتلا مضو فلأب (نهوسامت) : يئاسكلاو

 .عامكلا وهوا دكاؤ (نهوسم)و (نهوتاك) ١155/12 نازقلا ناعم يف
 529 2 ىوبطلا قيتست '"
 .529/2 : هسفن ”
 .186 : يولقلا ةهزن 7

00 

 91 ينرقلا نوبت 761 نازتلا نايم"
 911 ترفل نيس“

 542/25 يربطلا نيسك: نظنا
 91 : بيرغلأ ريسفت /155/1 : نآرقلا يناعم : جاوا 7
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 ىذلا بابلا نم نيعلا فرح يف حاكنلا ةدقع يركذ دنع اذه يف لوقلا
 ْ ش .تاككلا دو هي تفك

 .اوبهت : يأ (اوفعَت نآ)و

 ةالص اهنإ ليقو .''”رصعلا ةالص (ىّطسْولا ةالصلا)و (8
 ل

 ." بكار عمج (انابكر )د 0000 عمج 5 0 0 5 ! ظ 2
 .'7فارشألا يأ (اَللاو (6

 و .””ءالسلا هيلع لاومش ينعي (مُهَل ءيبَنل
 ,'!ةيراقملا لاعفأ نم يهو ءلعل يرج مهدنع ىرجت (مثيسع)و

 يف نيتالصو راهنلا يف نيتالص نيب اهنأل رصعلا ةالص : 091 فلا يش نسوا

 يبأو سابع نباو بلاط يبأ نب يلع لوق اذه نأ ركذ 354/2 : يربطلا ريسفت /ليللا
 .مهريغو ةشئاعو ةريره

 .امهريغو دهاجمو هللا ذيع ني اج لوق هنأ رك3 + 565-566 /2:+ ىورطلا زيسفت 7

 ةهزن /مالكلا نع نيكسمم : لاقيو «نيمئاق لاقيو نيعيطم يأ 91 : بيرغلا ريسفت "9
 .ةعاطلا : تونقلا : ! 538 بولقلا

 .321/1 : هبارعاو نآرقلا ينتاعم /92 : بيرغلا ريسفت -76/1 : نآرقلا ز يي
 93 يود يفق 761 4 نارقلا نافع"

 .325/1 : هيرعاو نآرقلا يناعم /92 : بيرغلا ريسفت - 77/1 : نآرقلا ز راكم"
 ١ .595/2 : يربطلا ريسفت '”

 ليعامسا ةيبرعلاب وهو اناقله نب ليوامشا وه : 44 : ةبيتق نبال فراعملا يف امك لأومشو
 يربطلا ركذو / يبن نون نب عشوي نيبو هتيب نكي ملو لئارسأ ينب نم وهو ةنح همأ مسأو
 نب يوال ىلإ هيسن يهتني ةمقلع نب يلاب نب ليومش ىه هنأ ليق هنأ 595/2 : هريسفت يف
 ليومش وه ليق : 30 : يليهسلل مالعألاو فيرعتلا يفو /ميهاربا نب قاحسا ني بوقعي
 ...خلا ةمقلع نيا يلاب ني

 .كلذ اولعفت نأ نودعت له : 77/1 : نآرقلا ناجم يف ةديبع وبأ لاق

0 
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 سكول طقم ركل او

 . ومي أ طلو 4
 ةرئناا اضاع

 .!ةمالع يأ (هكّلم ةَيَآ)و (48
 هك ب ا دع 4 يل نافع ويوم فو ل 3 يأ وجا را

 يف يفوتساسو ١ نوكسلا نم ذوخأم ةليعف اهنزو(ةتيكس)و

 ا ا
 . مكربتخم : يأ (رهنب مكيلتبم)و (9

 #2 3 5 عامش 6 1 2ظ212

 0 فورغملا نمدي ءلم
 8 ا ا ا

 . 2 نوتقوي يأ (نونظي)و
 . 2 ةءانحلا " هعمل 5

 .اهحتفب نوقابلا اهأرقو نيسلا رسكب اهأرق اعفان نأ ركذ : 186 : ةعبسلا باتك

 .ةعس يأ : 99 : بيرغلا ريسفت /ةرثكو الضف وأ ةدايز يأ : 77/1 نآرقلا زاجم ©

 .92 : بيرغلا ريسفت ©”

 20 رفا وي 31

 .92: بيرغلا نيسفت ./77/1 + نارقلا زاهم 7

 .فكلا ءلم : ةفرغلاو ءر دصم ةفرغلا 77/1 : نآرقلا زاجم 7

 ةزرمحو رماع نباو مصاع أرقو «نيعلا حتفب (ةفرغ) ورمع وبأوعفانوريثك نبا أرق

 يبأ لوق ةعرز وبأ لقنو / (81 : ريسيتلا /187 : ةعيسلاباتك) مضلاب (ةفرغ) يئاسكلاو

 . "مضلاي ةفرغ وهف ءاناب ناك امو حتفلاب ةفرغ وهف ديلاب ناك ام": ىرمع

 932 بفركلا نيس 771: نارقلا قامعنا“

 937 ةييرعلا ليس 771 وكلا وافيه

 /بصلا غارفالاو لزنأ : 96 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /لزنأ : 77/1 : نآرقلا زاجم "9

 .ىلدلا غرفي امك انيلع هبص يأ : 93 : بيرغلا ريسفت
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. « 

 هخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف
 ...ةيآلا '''(هيف لاّتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي) : ىلاعت هلوق

 اولتقاف) 2هلوقيو ءفيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن: سابع نبا لاق
 : مهنم نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو ,!(مهومتدجو ثيح نيكرشملا
 يه دهاجمو ءاطع لاقو .””مهريغو كاحضلاو ''ةداتقو ءبّيسملا نبا

 ظ ."©هارحلا رهشلا يف لاتقلا زوجي الو ةمكحم

 دق '''(مُكَل هَرُك /وهو لاتقلا مكيلع بتك) :ىلاعت هلوقو (و17)
 7 (ةفاَك اورقنيل نونموملا ناك امو) : اة!هلوقب ةخوسنم اهنإ : ليق

 الإ لاتقلا كرت يف نآرقلا يف ةصخر لكل ةخسان اهنأ ىري مهرثكأو

 وهف ريقثلا يف الإ ضعب نع سانلا ضعب هلمحي ةيافكلا ىلع ضرف هنأ
9 10 
 ."'"ءيمجلا ىلع ضرف

 217 ةرفلا 7

 154 تاضيألا 721 ةيسلاو حازاجلا+ يقابشلا 9

5 

 .33 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق 7

 (30 خوسنماو خسانلا) يعازوألاو ةداتقو راسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس : مه ساحنلا ركذ نيذلا
 مارحلا رهشلا يف نيركشملا لاتق نأو ةخوستم ةيآلا هذه نأ ىلع ءاملعلا عمجل ' : 30 : خوسنللو خسانلا : ساحنلا 8

 هنكل ساحنلا لوق لثم 134 : حاضيالا يقو /مارحلا رهشلا يف لاتقلا زوجي الو ةمكحم ةيآلا لاق هنإف ءاطع ريغ حابم

 ...ةمكحم ةبآلا دهاجمو ءاطع لاقو : لاق

 يما 200 0

 .138 : حاضيالا /29 : خوسنملاو خسانلا ؛ ساحتلا 9

 "ما

 :138 : حاضتالا /29 + خوستللو حساتلا +: ساختلا 7
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 نبا لاق ''!(َوْفَعلا لق نوقفتي اذام كنولآأسي): ىلاعت هلوقو

 هدنع وفعلا ىنعمو .ةاكزلا نم هللا ضرف امب ةخوسنم يه :سابع

 ,ةمكحم ةيآلا نإ : هريغ لاقو ."7لاملا نم هجورخ نيبتي ال يذلا ليلقلا
 ةمكحم اهنإ : ليق دقو .'”!اهنيعب ةاكزلا هب داري امنإ وفعلا نإو
 .(#ع ىطتلا 5

 نبا 0 9 .انمدي ىتح 0 0 - :ىلاعت هلوقو
 و 6 6

 7 تاكل
 0 ها 1

 2 اذه ريغ سابع نبا نع ىور دقو .' فلسلا ضعي لوق وهو

 نم نسل باتكلا لهأ ءاسن نآأل ةمكحم اهنأ : ا

 ,(10)ج

 لاق ينحف 0 وا ةنذلا هك نإ: ةمركعو

 2197 عرقيلا 0
 .141 : حاضيالا 7

 141 يالا
 33 ودل و عيشادلا مودات

 مم 0 ل
 وسلا و ةساقلا . سادخلا

 | 5من

 نيا ىلإ ةفاضإلاب -اضيأ ةخوسنم ةيآلا نإ لاق نممو 56 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا 9

 .143 : حاضيإلا يف هلثمو / يعازوألاو ديعس نب نايفسو سنآ نب كلام -سابع

 .143- 142. سيكا كار“
 .142 حاضيالا يف يكم هلقنو /56 خوسنملاو خسانلا يف هدنسب ساحنلا هاور ''"

) 
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 (!)تارفاكلا رئاس يف ميرحتلا يي ىقيو.باتكلا لهأ ءاسن

 لاق ' !(ءوُرُق ةذالك نييسقناب نيضيوكت تاقلطملاو) : 9 ىلاعت هلوقو يد 2 د35 5 7 3

 ةّدع نم َنِهيَلَع مُكَل اَمَف) : *.'.اهلوقب اهي لخشي مل يتلا انهتم حنحا ةداتق يع م رق رماح
5-0- 3 

 0 سيمبل وسلا ا ايس 8 (َهّمودّتعَت

 ا فم ل يياقسفلا كاد را نه نك هن / (5) كت

 ١ 'صيصختو نييبت وه انإو نساني: سبل اذه 6 0 0 :
 7 م ساب راب وع وت 5 5

 لاق ..ةيآلا ' 00 يف نهدرب قحأ َنهتلوعبو) : 2 هلوقو
 لاقو .1(ِناَتْرَم قالطلا) : لل ا

 اَهَقَّلَط ْنِإَف) : ىلاعت هلوق هو . !1) هدلخلا قالطلاب اوك« موسكلب رم رع يل ع اهب

 .144 : حاضيالا '''

 238 قبلا
 352341 شما وا ةيابلا : ةراتك 7

 .49 :بازحألا

 مد ايل 47

 .148 : ماضيالا /62 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 8

 06 ولا 7

 يبأ نب عفانو لالب نب ناميلس نعو كلام هلاخ نعو هيبأ نع ىور .سنأ نب كلام تخأ نبا سيوأ يبأ نب ليعامسل وه 5
 .(ه226 ةنس : ت) امهريغو ملسمو يراخبلا ناخيشلا هنع ىورو مهريغو ميعن
 بيترت /180/1 ق1 ج : ليدعتلاو حرجلا 71 يراخبلل ريبكلا خيراتلا نم 438/5 : دعس نبأ تاقبط)
 .(162/1 : ةياهنلا ةيابغ /151/3 : كرادملا

 .149 : حاضيإلا

 220 ول
 4 : خوسنملاو خساتلا : ةمالس نبا /67 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا أ"
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 يعورني م 9 < و ا

 را.ةيآلا !"!(نعي نهال لحت آلف

 وُ امم اوُدْأَت نأ ْمُكل لحي اكَ) : ىلاعت هلوقو (ظ17)
 اب سمعا ل

 هنم ءيش نع مكل نبط نإف) + "”ةلوقن قلاجعت انهقسف "نيو
 ص رع دوه

 اهنأ نوريف ءاملعلا روهمج امأو ”اديبع وبأ هاكح ةيآلا (7(اسَفت

 ركل ع هتجوز نم جوزلا ذخأي ام عنم يف ةمكحم

 ا ِنيلوح نهدآلوأ نم نعضري تادلاولاو) : ىلاعت هلوقو

 نيل دا ا للا اا
 وه اهنإو : متت نسلامسدفغ وهو ءاسلملا شكا ةركتا اهم ةفوانرألا

 0 يدوم هب الإ لاؤإإ ريغ و نييخلا

 .230 : ةرقبلا
 229 :ةنشلا 7

 .150 : حاضيإل

00 

 خسانلا يف ةيآلا هذه ديبع وبأ لخدأ : 150 : يكمل حاضيالا يفو "ةديبع وبأ" لصألا يف ©

 .خوسنملاو

 .150 : حاضيإل

 .233: ةرقيلا

 .54: خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ - 29 : خوسنملاو خسانلا مزح نيا

 2937 هديا“

 .89 : نآرقلا خساون /151: مساضيالا 3

 ش6

001 
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 (© .ساقلا نبا ىود ''”(َكلَّذ َلْثم ثراّولا ىَلَعَو) :ىلاعت هلوقو 5 5 5 2 للي ربح ريس

 مكحلا ناك نك الز ةيفستات ادرك يدل توق كلذ: خلا كلام نع
 كل. 08 0 0 4 5 3 :

 يقو ٠ يدم كن هركر ىف اراشسلا ف ا را ا

 رك واو او كامرا انور نفع هرقل

 يف ماما هاك 6 س ل ل مرا م ريق ع

 ا عقم لب اقام حي لش كودو !(فوُرعَم

 َنيذلاو) : '؟”هلوقب ىلاعت امهخسن ناتيآلا '''(مهجاَوُزَأل ةّيصَو ًاجاوْرَأ 8 هه تن وع هيا ل 3

 . 233 : ةرقبلا (''
 /ه191 ت كلام نع لئاسلا ةيوإر هيقفلا يرصلاا هللا دبع وبأ يقيتعلا ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نامحرلا دبع وه .

 كلام نع افاور ةئودلا ضاضاوفو

 ىذهتلا بيذهت - 146 جايبدلا -336/1 ظافحلا ةركذت 244/3 : كرادلا بيترت /130 : يزاريشلا تاقبط)

 .(71/6 ب

 .151 : حاضيالا /70-71 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ”

 (كلام دنع يأ) هدنع اهل خسانلا نوكي نأ هيشي يذلاو" : 71 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 3

 لوح ةقفن : ىقوتملا لام نم اهجوز اهنع ىقوتملل هناحبس هللا بجوأ امل هنأ ملعأ هللأو
 ليوأتو ": 151 : حاضيالا / "ثراولا نع اضيأ كلذ خسن هعفر و كلذ خسن مث :ىنكسلاو
 هل نكي مل اذإ هتقفن دولوملا ثراو ىلع ةيآلا يف مكحلا ناك هنأ -ملعأ هللاو- ىرن اميف كلذ

 نفدع نمو ةراكضلا كرت ىلا ترانح فنفلا ىلإ كلذب ةراشإلا تناك هتأكف ...بأ الو لام
 . " هتع ر وهشملا كلام

 .152 : يكمل حاضيالاو /70 : ساحنلل خوسنملاو خسانلا : رظنا 9

 واولاب (ةيآلا مكيلع حانج الو) : لصألا يف يهو 240 : ةرقبلا 9

 لاو اهيفت

 : اعم نيتيآلا يف رظناو /ةيناثلا ةيآلل ةبسنلاب 36 : خوسنملاو خسانلا باتك يف ةداتق رظن 1
 .153 : ةحفصلا يف ةيناثلا ةيآلاو .155 : ةحفص يف ىلوألا ةيآلا : حاضيالا

230 



 ماه هس عم 2 يف عاما هارق ه مم هاه 80 ل
 5 هج

 مدقتي دقو «ةيآلا ونيف نصيرتي و نور ديو مكتم نوفوتي

 00 أذهو يلا بيترت يف هخوسنم ىلع خسانلا

 : ديز نبا لاق ”7([فوُرْعَم ًالوَق اوُلوُقَت نأ َالِإ) :ىلاعت هلوقو
 نم عنمف ةيآلا !2(ماَكّنلا ٌةَدْقَع اوُمْزعَت آلَو) :هلوقي ىلاعت اهخسن

 حابأ ةمكحم يه : ملعلا لهأ رثكأ لاقو ”'ةدعلا يف هريغو ضيرعتلا

 . و تستلل تاكا ندير اند

 مل ام ًءاَسْنلا ْمُكْقّلَط نإ مُكُيَلَع َحانِج ال) :ىلاا عت هلو قو

 ...ةيآلا 0

 (نشوُسَسك نبق نم نوف نإ): هلوقب ىلاعت اهخسن
 (وز(8) بكب

 .234 : ةرقيلا "''
 :154:-+غابشمالا 027526 7 عويسلاو غتلتلا» ةمالتم يلا ©

 م

 .ةبآلاو 0

 وه ديز نبا لاق: "همالك صن" 156 : حاضيالا نم حيحصتلاو ”ةلعلا" لدعالا ىف

 ضيرعتلا نم عنمف ؛(هلجحآ باتكلا غليي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو) : هلوقي خوسنم
 ."ةدعلا يف هريغو

 حاكنلاب ضيرعتلا هب حابأ مكحم هنأ ىلع سانلا رثكأ" : همالك صن اذهو 155 : حاضيالا 7

 ” .ةدمتعملل

 (...مكيلع حانج الو) : لصألا يفو) 236 : ةرقبلا 7

 يف يكم هركذو ,78 : خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا هاور دقو بيسملا نب ديعس لوق اذه

 ْ .(237 : ةرقبلا : ةيآلاو) .156 : حاضيالا

 مم
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 ,©رصعلا ةالص اهب خسن (!7(ىطسْولا ةالصلاو) :ىلاعت هلوقو 2 1
 را بزاع (ظ18) نب ءاربلا لاق
 ةالصو '" تخسن مث ' نيتناق هلل اوموقو رصعلا ةالصو /تاولصلا

 .2(ىطسولا ةالصلا)ب "رصعلا
 نم هيلع اوناك امل خسان اذه (”7(َنيتناق ِهّلل اوموُقَو) :ىلاعت هلوقو

 (نيتناق) ىنعم نأ مدقت دقو ."”مالسلا درو ةالصلا يف ملكتلا 5 ١ 5 كلا ع 6 1 3 1
 .7'مكحم هنأ ىريو اذه يف خسنلا ركني مهرثكأو نيتماص 7 ى ٠ ا : 09 8

 ّ !(ضْحَب ىَلَع ْمُهَّضْعَب انْلَضَف ُلْسَرلا كأت) سماخلا بزحلا 8 1 577 مدلل ا هم م6
 : سس زف

 .  ابدارم يا (تاجيرد) (3 29 | م ام

 .238 : اهسفن ١

 ةالصو ىطسولا ةالصلاو تأرق اهنأ (ض) ةشئاع نع رابخآألا ترتاوت ': 159 : حاضيالا 7
 " .بولقلا يف هظفح يقيو ةوالتلا نم خسن امم اذه نإ : ءاملعلا ضعب لاقف ءرصعلا

 حتف ىذلا وه هنأ ليق ةرامع وبأ يجر زخلا ي ىثر احلا يدع نب ثراح نب بزاع نب ءاربلا وه

 تام نآورهنلاو نيفصو لمجلا (ض) بلاط يبأ نب يلع عم دهش /ه24 ةتس يرلا
 .ه 7/1 ةنس ةقوكلاب

 .124 نايمهلا تكن /155/1 : باعيتسالا /399/1 ج/1 ق ليدعتلاو حرجلا)
 .(46 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /142/1 : ةباصإلا

 .160 : حاضيالا 9

 238 :ةردبلا 3

 .160 : حاضيالا

 .161 : هسفن 7

 255 وقبل

 .334/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم رظنا 5

3 
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 فادح ال ىأ ا ال)و 00

 ىف :ىدقين انمدنع ىفو موك لكع نم ساتعتلا "ةنسلا "ن5

 ا اللا طافت فأول

 ..'"”لقنا اذإ اذأ دنكي داوودؤؤي د + لافي :هلقتيا قل (ةَدوُؤَتو

 .)ةريغ وأ نثو نم هللا ريغ دوبعم لك (ُتوُغاَّطلا)و (6

 . ”راسكنا لق (ماصفلا الو
 .""اهتجح تبهذو عطقنا : يأ (َتهّبَق)و (98

 ل 0 اَخ)و (9
 فويس كبش نأ كلل نفقاو ءاهفوقس : أ (اهشورعو

 .©!اهيلع ةاطيحلا طبت

 5 : بولقلا ةهزن '''

 : بيرغلا ريسفت / يليلخ يأ يتلخ نالف : لوقتو .ليلخلا ردصم": 78/1 : نآرقلا زاجم 7
 " .ليلخلا هنمو ءذئموي عفنت ةقادص ال" : يأ: 3

 ساعنلا ءادتبا ةنسلا : 117 : بولقلا ةهزت / مون ريغ نم ساعنلا : 93 : بيرغلا ريسفت ©

 .ةطقاس لصألا يف ىاولاو / امون راص بلقلا طلاخ اذإف .سأرلا يف

 ريسفت / "دكا يل وهف كادآ امو رمألا اذه يندآ دقل : لوقت هلقثي ال": 78/1 نآرقلا زاجم 7

 . "لقثلا دأولاو ؛هديشي هادآو هدوؤي ءيشلا هادآ : لاقي " : 93 : بيرغلا

 / ' مهنيطايش سنإلاو نجلا نم تيغاوطلاو ءمانصألاو نوغاطلا " 79/1 : نآرقلا زاجم 7

 "هللا وذ نهاد يعم لك و هدم" لك خمار ابيع تغاظلا © "فل هدام ؟2:ىفارلا تاق

 93 + ::تيرفلا نوسفت ها (6)

 .(اضيأ صنلاب) 46 : بولقلا ةهزن (صنلاب) 97 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا
 80/1 : بيرغلا ريسفت "7

 .145 : بولقلا ةهزن (صنلاي) 94 : بيرغلا ريسفت

233 



 .''!هايحأ : يأ (ُةتعبو
 ءارقلا تآرقو 2نينسلا رم ىلع ريغدتي مل : يأ (َُّنَسَي مل

 ناستتي مل : هلصأو :نون نم لدب اهيف ءاهلاو '”'اهفذحبو ءاهلا تابثإب
 ورمع يبأ ”الوق أذه اوم اَمح نم): ىلاعت 00 هنمو
 وا كو ””ريغت يأ ٌماعطلا َهَنَس مهضعب ىكحو 97 ينابيشلا
 تلاحو ءاماع تَلَمَح اذإ ةلخنلا توهئاس : لاقي هللا وم 3 وشام فنا
 اهأرق اذه ىلإ بهذ نمف ٌةَهَنَس هلصأو صوقنملا نم هنأكو لاق ءاماع
 ' .(8)هيَنمَتَي ءاهلاب فقولاو لصولا يف

 "اليد يأ نبل هيلو

 01 فلا وسل

 94 : بيرغلا ريسفت 80/1 : نآرقلا زاجم "2

 ةزمح ناكو لصولا ىف ءاهلا تابثإب رماع نبلو ,رمع وبأو مصاعو عقانو ريثك نبل أرق 9 ,188 : ةعبسلا باتك
 ١ .ءاهلا ىلع فقي مهلكو يئاسكلا كلذكو ءاهفذحي
 33 23 20 ككل

 :هبستي ملو 218 : بولت هزت يف زيزع نبل هركتو /95 : بيرغلا ريسفت : يناييشلاو رمع يبأ ىلإ هبسنو ةيبتق نب هركذ أ”
 عم ناك ام فاعضأ ةرشع عامسلاو ملعلا نم هعم ناك ليق يوغل ملاع يفوكلا رارم نب قحسا ينابيشلا ورمع وبأ وه 1

 ه206 ت ملعلاو عامسلا يف ةديبع يبأ لثم ةرصبلا لهأ نم نكي ملو ةديبع يبأ
 .(439 / 1 ةاعولا ةيغب /194 نييوفللاو نييوحنلا تاقبط /145 : نييوحنلا بتارم)
 .ريفت يأ ماعطلا هنس : ءاملعلا ضعب ىكح 218 : بولقلا ةهزن ى
 هقفاوو هنستي نم لصولا يف ءاهلا فذحب ةزمح أرق : ةءارقلاو /94 : بيرغلا ريسفت ا

 يف فقولا يف فالتخا الو لدول يف ءاهلاب نوقابلا أرقو كلذ يف فذحلا ىلع يئاسكلا
 لينك كأ كلذ

 .(82 ريسيتلا /159/188 ةعبسلا يار
 525 يرقلا وسخ 9(
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 ءارلاب أرق نمق ."!!اضيأ ىازلابو ءارلاب ءارقلا تأرق (اهرشننو)و

 امم ساذلاب زق نمو ةةانكلا فلا ةللا هرشلا نافع ءاهيطخ كانعت
 0 ِ 5 20 1 ء ام

 .!اهجوز :ينعي ةأرملا تزشن :لاقي هنمو ءضرألا نم عفترملا وهو 3 5 هم ا ده . 5 ع 0-7
 كلذ ىلإ رظنلاب قلعتم هبلق نأك نكسيل يأ (نئمطيل)و (0

 .(4/ىتوملا ءايحإ نم كش يف ناك هنأ دارملا سيلو .نكس هيلإ رظن اذإف

 ءيشلا ثرص :مهلوق نم ؛كيلإ نهمضو نهلمأ :يأ داصلا مضب (ُنهرصَقْ)و

 دقو ؛ىلوألا ئنعمب ىرخأ ةغل ىهف داصلا رسكب أرق نمو «لامف هتلمأ يأر اصناف
 .”نهعطق يأ رسكلاب (نمرصَق) ىنعم نإ :ليق 5( 5 0 7 - 5 5 -

 'ىعس هل لاقي ال ناريطلا نأل نهلجرأ ىلع اودع يأ (ًايعس)و 6 5 : 3 ءرع هد

 .(7ىّطعي امي ءادتعالا : ءاطعالا ىف (ّنَلالو (4
 8م : م

 يطعملا حبوي : يا (ىذالا)و

 دحاولا ىلع عقت ةظفل يهو نانا ريم يأ (ناَوفص)و

 رماع نباو مصاع أرقو ءارلاو ىلوآلا نونلا مضب (اهرشنن) ءرمع ىبأو عفانو ريثك نبا أرق '''
 .(9 ةعبسلا باتك) يالا اهرشنن يئاسكلاو ه هرمحو

 .144 : ةعرَّر يبأل تاءارقلا ةجح /96 بيرغلا ريسفت /50/1 نآرقلا زاجم

 1 .95 : بيرغلا ريسفت

 .يبلق تأمطأ ترظن اذإف رظنلا ىلإ ينعزاني يبلق يأ 183/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا 89

 /1 : نآرقلا يناعم : شفخألا /80/1 : نآرقلا زاجم /174/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 .130 : بولقلا ةهزن /345/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /96 : بيرغلا ريسفت 53

 : ةعيسلا باتك) همضي نيقايلا ةءارقو نضل ل

 0 ا

 ...هي دتعتو تيطعأ امب نمت نأ نمل"'" 1 : هيارعاو نآرقلا يناعم

 .(صنلاي) 347/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم

02 

 ش3

 4ك

0 
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 2 مخ ةوحاوق اعمح ناك داق ةفحلا و
 .©رطملا دشأ 2"ُليباَولا"و

 لا لا“

 .!اقيقحت : يأ (مهسُفنآ نم ًاتيِبْتَت)و (5

 .7قشمد اهَّنِإ : ريسفتلا يف ليقو ."7ةوبرو ةوبر لاقي «عافترالا ' ويلا" و
 نمو .,27اهحتفو ءارلا مضب ةوير عبسلا يف ءارقلا اهتأارقو

 0 ةغل اهرنسكي نم برعلا

 .'"اهَرَمُك يأ (اهلكأو

 رمال ا 1

 .126 : بولقلا ةهزن /184/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا /82/1 : نآرقلا زاجم 9

 نم (ادلص هكرتف لياو هباصأف بارت هيلع ناوفص لثمك): ةيآلا يف اهيلت يتلاو ةملكلا 7
 .ةرقيلا 264 ةيآلا

 97 + نيرا ريشا

 126 «بولقلا ةفزحت / ةكيقتسلاو ةسقك 7

 0 ويرعلا يي

 ةوير افي افقرذلا 97 4 ييرقلا ريس" :ليتعلا عافرا ١ 52/1 نآرقلا قانا"

 - مملاب ةوبربو ءارلا حتقب ةوبرب ': 348/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم / اضيأ ةويرو
 ."ضراألا نم عقترا ام ةوبرلاو :عبار هجو اذهو :ةوابريو -رسكلاب -ةويربو

 .قشمد اهنإ : ليق ,99 : بولقلا ةهزن '”

 :ةعيسلا باتك) ءارلا مضب (ةويٌرب) نوقابلا أرقو .ءارلا حتفب (ةوبّري) رماع نباو مصاع أرق

 (83 : ريسيتلا 0

 .187/1 : شفخألل نآرقلا يناعم رظنا
 46/1 : هيأرعأو نآرقلا يناعم (19)

 ...ةيآلا (لطف لباو اهبصي مل نإف) : ةيآلا يف ''''
 07 8 بيرغلا ريمسالد ن1
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 .©0دومعلاك ايارت عفرت ةفصاع حير ''”"راصعالا"و (6
 ./اوقدصت : يأ (اوقفنأ)و (7
 .(ة!|ودصقت ال : يأ (اوُمَمَيَت ال)و
 .©”دمتلا نم فشحلا : انه اه هب ينعي (ٌثيِبَحلارو

 .”'اوصخرتت : يأ (هيف اوُضِمْفن)و
 ."7لعفوأ لوق نم حبقتسي ام لك (ءاشحقلا)و (8
 يف اهبعوتسأس '”!لاوقأ اهيفو .لقعلا : انه اه (ةمْكحلاو (/9

 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا

 .' ”متعوطت : يأ (متردَت)إو (0
 هب عوطتي لمع نم : يأ (ِرْذَن نم)و
 .2!!)اهب اورهجت : يأ (تاّقّدصلا اوُدبُت نإ)و (1

 رهجلا ةقدص : ينعي ءيه ءيشلا معنف : يأ (يه امعنقف)و

)10( 

012) 

 ...ةيآلا (تقرتحاف ران هيف راصعإ اهباصأق) ةيآلا يف '''

 .349 /1: هبارعاو نآرقلا يناعم /97 : بيرغلا ريسفت /82/1 : نآرقلا زاجم 7

 1 .97 : بيرغلا ريسفت '"
 5 ا

 مفارش

 .83/1 : نآرقلا ناجم“

 | 153 + اهولفلا هون"
 .ءزجلا اذه نم / (10 : مقر ةلاحإلا) 23 : ةحفصلا عجار /83 هسفن 8
 .352/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /186/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا 5

 .ناتحفصلاو ناءزجلاو اهسفن "9
 .اورهظت : اودبت نإ ىنعم : 353/1 : هيارعا نآرقلا يناعم

 ةنيقلاو هؤحلاو قفل"

1 
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 0 6 رم دع 8 رع وقل زم

 .©ةمملا تاما 9 لق: (ا و ريظحأ يذلا ءأ ركل 3 0
 0 : ءرم .؟ع ا

 اداعباو اهيف اريس : يأ (ضرألا ىف ايرض)و

 لا برجي مل يذلا : هاه طكلاو )و
| )05 

 0 ءاحلالا 06( ُفاَحْلالا "و

 56 ا كد ا |
 نونجمو سوسمم لجر : لاقي «نونجلا نم : يأ (سَّلا نا (5

 بهذي يأ (قَحْمَيِ)و (6
 (10) 3 5 ع 2 58

 : اهرثكيو اهيمني : يأ (تاقدصلا يبري)و

 .هوعمساو كلذ اوملعاف : يأ ؛لاذلا حتفو رصقلاب (اوُنَداَقِو 2

 ةاكزلا ءاتيإ يف ءافخإلا ناكف ء.(ص) هللا لوسر دهع ىلع ناك اذه ": 254/1 : هسفن 7

 هؤافخإف عوطتلا امأف نسحأ ةاكزلا راهظاف نظلا نوئيسي ساذلاف :مويلا اماف نسحأ

00 

 ءارقف ؛ءارقفلا ءالؤهب دارملا : اههريغو يدسلاو دهاجم لاق : 337/2 : زيجولا ررحملا

 .مهريغو شيرق نم نيرجاهملا

 132 ىرولفلا فز
 دض وه يذلا لهجلا دارأ امنإو ءلقعلا دض وه ىذلا لهجلا دري مل": 98 : بيرغلا ريسفت

56 

 .117 : بولقلا ةهزن

 ...ةيآلا (افاحلإ سانلا نولآسي ال مهاميسب مهفرعت ...): ةيآلا يف

 .98 : بيرغلا ريسفت ,//1 ا 0

 .174 : بولقلا ةهزن /98 : بيرغلا ريسفت نا

 9 : بولقلا ةهزن /83/1 : نآرقلا زاجم 9

 219 ةيرلعلا :ةيؤو ا

3 

3) 
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 كل مكريغ اوملعاف : هانعمف ؛لاذلا رسكو دملاب اونذأف : أرق نمو

 0 1 راف ل (ةرظنفو 06
 ."7ىنغلا وهو راسي يلا : يأ (ةَرَسيَم ىَلِإ)و

 ."”صقني الو : يأ (سَكْبَي آل)و (2

 .”'الهاج : يأ (ًاهيفس)و
 71 ةروجألا هب داري : 3 انه اه 0 . 2 5 |ا١"و

00 

 ا 0 9١
 :(0) م ع

 موقأ : - (طسفقأ)و
 ا لا نا (ايباتوف الآ

 ال مودنات» قل اقري
 توقانلا ارقو:لادلا وسكو دكان ةومهو نكم وبا ارقف' ةءارقلا انآ 198 :توزقلا ليتسفت !'

 .(84 : ريسيتلا /318/1 فشكلا 191-192 ةعيسلا باتك) لاذلا حتفو رصقلاب

 907 ىيوقلا نيببشك ©

 :ةعسو ناسي # 95: ةدشلا نعم"

 9 : بولقلا ةهزن /83/1 : نآرقلا زاجم

 .363 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /183/1 :نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 ...ةيآلا (افيعض ىأ اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك نإف) : ةيآلا يف 9
 تي اع 'بغارلا تادرفم /ةأرما وأ اريغص : 183/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '"'

 .يأرلاو لقعلا يف -حتفلاب- فعضلاو ندبلا يف مضلاب فعضلا : هللا همحر ليلخلا لاق

 .99 : بيرغلا ريسفت 3/1 : نآرقلا زاجم /184/1 : نآرقلا د ءارقلا
(5 

 لل

 .(لدعأ : مهلك 3/7 : بولقلا ةهزن /99 : بيرغلا ريسفت 3 -اقلا ناجم 7

 99 + نيزقلا نيبففت "7

 ا
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 حوتفم لعافي نزو ىلع راضي لعجي نم مهنمف ,رراضي ال : يأ (راضي ال)و

 هلغشيف هتأي ال :!يأ .بتاك رراضي ال :اذه ىنعم نوكيف .هلعاف مسي مل ام لعف نيعلا

 ا كلا نفاع لوف اذيهو ةضاعم بانل قهنانلا وجو ةفليشو هك وس نف

 عفريو «نيعلا روسكم لعافي نزو ىلع ٍرِراضي لعجي نم مهنمو /7!ةيآلا هذه ىنعم

 مل امب دهاش دهشي الو ؛هيلع للحي مل ام بتاك بتكي ال : هانعمف ؛لعافلا ىلع ابتاك

 "1 اذإ 0 ال اذه نعم نإ: قو هيلع دهشي

: 6 
 ل 0 عمج ىهف

 مارس ©

 ."””اهتقاط : يأ (اًهَعْسُو ًالإ)و (6
 لحل ©" نضالارو 97 8

 10. عا
 ل يأ (انالوم)و

 .(ه146) ةنس ةفوكلاب يفوت ريسفتلاب الع اباسن ناك رضنلا ابأ ىنكي يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم وه '''

 .(144/2 نيريسفملا تاقبط /179/9 : بيذهتلا بيذهت /101/1 ريبكلا خيراتلا)

 .(296/1 1 فشكلا /366/1 : هيارعإو نآرقلا يناعم /100: بيرغلا ريسفت : رظنا 7
 "ناعنتمي ال" لصألا ىف ©

 .100 : بيرغلا ريسفت رظنا
 ةزمحو مصاعو عفان أرقو ءامهنع فلتخاو مضلاب (نهرف) ورمع ويأو ريثك نبأ أرق ”

 .(194 : ةعبسلا باتك) فلألاو ءارلا رسكبي (ناهرف) رماع نبأو يئاسكلاو

 .366-367 /1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /100 : بيرقلا ريسفت 9

 - 0 ا برفان
 .(انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك ارصا انيلع لمحت الو انير) : ةيآلا يف 5

 .370/1: هبارعاو نآرقلا يناعم /100 : بيرغلا ريسقت /184/1 / نآرقلا زاجم 7

 100 هرفلا نويت 19
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 تانيبم يأ (تامكحم)و 7
 (3)لموأت ىلإ جاتحت ال تارهاظ

 أ *”ليوأت ىلإ جاتحت ال يتلا يأ (تاَهباَشَتُم)و

 نع ليمو روج يأ (ٌةَيَز)و
 مهددا

 .”ابلط يأ (اقتبا)و
 ."”رفكلا انه اه (ةّتْتفلا)و

 تلوأت : لوقي .هرمأ هيلإ لوؤي امو /هريصم يأ (هليوأت)و (ظ#7)
 انعم هلا لوزير اخ كوتا اذ مآل

 يأ : هتيانم يف خسري لخنلا يف هلصأو :نوتباثلا (نوُكِساَرلا)و
 : (ملعلا يف نوخسارلا) هلوقب ينعي : بلعثو ''”دربملا لاقو "تبثي

 : لوزنلا بابسأ /60 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا /30: خوستملاو خساتلا مزح نبا '')

 .111/2 : خوسنملاو خسانلا : يبرعلا نيا /5/3 زيجولا ر رحملا /334/1 فشكلا 3

 .ءزجلا اذه نم 5 ةحفصلا عجار 2

 ريسفت /خسني ملو مارحلاو لالحلل تانيبم ينعي : 190/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا )7

 .ليصفتلاو نايبلاب نمكحأ دق يتاوللا : 170/3: يربطلا

 .ىنعملا يف تاقلتخم ةوالتلا يف تاهباشتم : هانعم : 172/8 : يربطلاريسفت 7

 .104 : بولقلا ةهزن /377/1: هبارعأو نآرقلا يناعم /86/1 : نآرقلا زاجم

 178/3: ىويظلا نيدفت *

 .101 : بيرغلا ريسفت /86 /1 آرقلا زاجم '7

 30 ونقل هوز"

30 

 ريثكلا ظفحلاو ريزغلا بدألا عم ةغللاو وحنلا يف عرب دربملا ديزي دمحم سابعلا وبأ وه 7
 نكوعتلا تاقبانا + 1835 نوودتلا يارمر 286 نس فرت اه210 ةيعدلو
 .209 /1 : ةاعولا ةيغب -241 /3 : ةاورلا هاينإ 101 : نيييوفللاو

5) 

0 
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 "ارتفاجالا زكاذي ال الاقو :ةلعلا» خوركاذلاا
 قمل ب اكلك

 ."0قحلا نع لمت ال : يأ (غَرّت آل)و (8
 اونا أ (بأدك)و (1

 ا””شارفلا يأ (ُداهملا سيب)و (2
 يف هانعم يف ليسق ام ىفوتسيسو '”راطنق عمج (ِرطاَنَقلال و (4

 .باتكلا اذه متخ باي نم فاقلا فرح

 (7ةمات ين ةَقَلَوَم فّلأو ةردبم ةردب :لاقي امك (ُهلَمَكملا (ةّرَطْنَقلال و

 هيرطتقلا و ةةذلت ريكانقلا" نايك فعمل ؟ةيلققنلا ءارقلا لاثفو
»)8(- 

 ةقرسن

 اهتمَسَأو ,تعر اذإ ءليخلا تماس : لاقي ءةيعارلا يه (ةموسللا)و

 ةملعم عمو ةمونشم :ليقو ُةَمَوَسُم يهف اضيآ اهُتْموَسو ع اذإ

 نحو نع هلوق نقدم :نالؤقي انلضو دربملا تعش رفع وثق لاق +96 بولكلا ةهوك ا"

 " .ظفاح الإ ملعل ركاذي ال: الاقو ملعلاب نوركاذتملا (ملعلا يف نوخسارلاو)

 .379/1: هبارعاو نآرقلا يناعم 0 ::ئسرقلا ريدفك

 : بيرغلا ريسقت نب 30

 : بيرغلا ريسفت - 101 : نآرقلا بيرغ: يديزيلا 0 + ةنقلا ةاهسا
 .196 : بولقلا ةهزن /380/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /78/1 : نآرقلا زاجم 8

 نآرقلا يناعم / ةضف وأ ابهذ روث كسم ءلم هنإ : لاقيو راطنق ريطانقلا دحلو ': 195 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 92

 "..ناطنق عمج وهو لاملا نم ريثكلا ءيشلا برعلا دنع ,ريطانقلا "383/1 : هبلرعأو

 .(صنلاب) 159: بولقلا ةهزن 7

 .ةفعاطملا لتصآلا يف"

 ."فعاضملا وهو تعمس كلذك ةعست ةرطنقملاو ,ةثالث ريطانقلا ": 195 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3“

 .اهتيعرأ لصألا يف "'
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 ل د كل

 سيل عمج.معنلاو متغلاو رابلاو لبإلا ىلع عقت يهو معن عمج (”'(ماَعْنآلا)و
0 

 نم دحإو هل

 ا”عرزلا (ثْرَحَلارو
 . ”اجحلا (تالازو

«+ + 

 هحوسمم

 : ىلاعت هلوق ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 ىلا 1 اعلا كم 7 يذلا ىف ةاركإأ أل

 ثيح نيكرشملا اوُلْتْقاَف) : ”*ةهلوقبو .ةيآلا 2 اًقُكلا دهاَج
 10 و هه

 باتكلا لهأ يف تلزن اهنأو ةمكحم اهنإ 9 ءايفلعلا تكلا

 86 : بولقلا ةهزن /384 - 383/1 :هبارعاو نآرقلا يتاعم /102: بيرغلا ريسفت '''

 .لبإلا معنلا ىلع بلاغلا : 75/1 : نآرقلا زاجم 2

 اهدحاو يشاوملا : 384/1 : هبارعاو ينآرقلا يناعم/ (صنلاب) 102 : بيرغلا ريسفت ©

 .لبإلا يف اهلامعتسا رثكأ ,معن

 735 .يتولقلا "ةقؤت -5102 ييرقلا نيسفت

 ,348/1 : هبرعاو نآرقلا يناعم /102 : بيرغلا ريسفت - 197/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا '”

4 

 256: ةزقيلا 8

 161 اهي 1779 رقت ةشقلا قبامتلا
 53 ومو

 .56 : خوسنملاو خساتلا : ةمالس نبا -30 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا '”
 .5 : ةيوتلا (10)
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 11ج ةضاك

 5 22 (ُمُتعْياَبَت اَذِإ اودهشأو): ىلاعت هلوقو
 اد تل نفر" ! يلاعت هلوقب موسنم كلذ نإ: 3 'ير دخلا

 يبعضشثلاو ديز نبأو نسحلا لوق وهو ...ةيآلا ' )يذلا د دويل

 ةيآلا هذه يف نوريحتم سانلاو كلام هيلإ بهذو ءمهريغو '”'مكحلاو
 .”ضرفب سيل داهشإلاو ءاهب لمع ءاش نم ةخوسنملا

 مالا 13” (ةوتخت وأ مُكِسْفْنَأ يف ام اودبت نإ)' لافت هلونقو

 ىلاعت اهخسن /: الاق امهنأ دوعسم نياو سايع نبا نع (و8) ىوري

 .162 : حاضيالا (')

 252 ةوقنلا 0

 يجرزخلا يراصنألا ةيلعث نب نانس نبا كلام نب دعس : همساو يردخلا ديعس وبأ ىه 7

 ت ثيدحلا ةياورل نيرثكملا دحاو ةرجشلا ةعيب دهش نممو ةباحصلا ءاملع نم يندملا
 ه4
 /1 : ظافحلا ةركذت /142/6 : ةياغلا دسأ /51 : يزاريشلا تاقبط /602/2 باعتسالا

 .(35/1 ةباصإلا /479/3 : بيذهتلا بيذهت 4

 83:7: خوستلاو حشساتلا سشاكفلا

 2853 رشلا 77

 يف ةضيع ني نايفس لاق يفوكلا رمع وبأ : لاقيو هللا دبع وبأ يدتكلا ةبيتع نب مكحلا وه 7
 ةنس ىفوتو /ه50 ةنس دلو) دامحو مكحلا لثم يبعشلاو ميهاريا دعبةفوكلاب ناك ام هقح

 / ْ .(ه15
 بيذهت - 117/1 ظافحلا ةركذت -82 : يزاريشلا تاقبط /231/6 : دعس نبأ تاقبط

 .(54/2 : بيذهتلا

 .164 : حاضيالا /83 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا

 م
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 ىب يم عب و

 اهذأ اهيده اع قو“ '(اَهَعَسَو الإ سفك ُهّللا ْفْلَكُي آل) '!7هلوقب
43 

 0 ةصاخ ةداهشلا نامّتك يف تلزن : سابع نبا لوقيف ,ةمكحم

 لوق وهو اهئادآو أاهئامتك كرتب رمألاو ةداهشلا ركذ مدقت كلذ ىلع

000 
 (5) رف عب

 (مكلاذ نم ٍريَخِب مُكُقيَتوُأ لق) سداسلا بزحلا

 *اسسسيب رغ

 ."””مكربخأ (مُكَتْبَنْؤ) (15
 0 5 انه يالا )7

 (*!نيقدصتملا ينعي د (َنيقفتملا)و

 . يللا يتدابع تصلخأ : يأ (هَّلل يِهجو تماسأ)و 0

 .؟""”لدعلا (طْشسقلا)و (2

 يكم اعم امهركذو /85 : خوسنللاو خساتلا دوعسم نبا ركذي ملو سابع نبا ساحتلا ركذ أ

 .1607: حاضيالا يف

 286 : ةرقبلا ©
 .52 : لوزنتلا بابسأ /168 : حاضيالا /85 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ("

 .(صنلاب) 168 : حاضيالا

 ك5

 ْ 206 3 ىيطلا نيش 9

 .نيلصملا : 103 : بيرغلا ريسفت / عيطملا : تناقلا : 86/1 : نآرقلا زاجم "7

 103 ركل ريو"

 2 يولقلا عرق ا ةنوغأر نارقلا ناعم"

 .388/1: هبارعاو نآرقلا يناعم /103 : بيرغلا ريسفت /90/1 ناقل ن0

205 



 .”اريدقت ريغب : يأ (باسح ٍريَغِب)و
 ,. نفت: ىنعمب (ةاقث)و 8
 5 نلدحتساون اتخا : أ (ىفطصضا)و (3
 .(©ىلاعت هلل اقيتع يأ (ًارّرَحُم)و (5

 ”!اهنضح هيلإ اهمض : يأ (اَهَلقَع)و (37
 .©0سلجملا ْمْدَقَم ليقو .ةفرغلا (بارحملا)و 8 6

 قم 00 كل نبأ نم : أ (اًذه كل أرق

 ,(!9هباحلا انه ديسلا : ةنييع نبا لاق (ًاروصَحَو ًاديس)و 0

 راهنلا يف جلوي ليللا ناصقن هنأ ريسفتلا يف ءاج" ,205 /1 : نآرقلا يناعم : عارفلا 7

 ": 90/1 نآرقلا زاجم /اذه رصقو اذه لوط فانتي سم لبللا يف : جلوي راهنلا كلذكو

 :(جلوت) : ةيآلا يق "جلويو "و /.*ليللا نم راهنلا كاك ور وتلا ىف هيزت ليللا نم صقنت
 .62 : بولقلا ةهزن /395/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /103 : بيرغلا ريسفت 00
 ريغب يأ : 395/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /قييضتو ريدقت ريغب :103 : بيرغلا ريسفت ا

 .سمدقت

 .62 : بولقلا ةهزن /396/1 هبارعاو نآرقلا يناعم /20/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0

 4-32 .فولقلا ةفن

 90/1 : نآرقلا زاجم - هريغب هلغشا ال سدقملا تيبل : 207/1 : نآرقلا يتاعم : ءارغلا 9

 .لجو زع هلل اقيتع يأ : 103 : بيرغلا ريسفت /هلل اقيتع يأ

 واقل قون اهنلإ ههه 104 تيرعلا نيشفت- همه ىا-1/:91! نارتلا راهم 7"
 انيدصخو هيلا اهننك م6

 دهسا نمكوه:كلذكو اهفرشاو اهنذقمو:سلاجفلا وس "91 1: نازقلا نايك 7
 : هبارعأو نآرقلا ىناعم / 'دحسملا اِضيأ بارحملاو ". ."ةقرغلا " 104 : بيرغلا ريسقت
 ْ "اهيف مدقملاو سلاجملا فرشأ : "03/1

 .403 /3 : هبارعاو نآرقلا يناعم /104 : بيرغلا ريسفت /91/1 : نارقلا راج
10) 
 .104 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا هركذ
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 1 1 ىلا 001 ِء ِء 1
 يذلل لاقي دقو .' سيحلا رصحلا لصأو سويحم يأ نهتع ر وصحم

 يذلاو ءاسنلا نم دلت ال يتلا نمو يتق نأ قاع يتكتا)و 40
 0 لا نهد اول

 سم
 كيرحتب نوكي دقو ءبجاحب وأ ناسلي وأ ديب ايحو يأ (؟زمر)و

 )مو مَلَّر اهدحلو مالزالا يهو مهحادق يأ (مهَمالقأ)و (44
 هبرقب ةرخآلا يفو «ةوبنلاب ايندلا يف هاج وذ يأ (ًاهيجو)و (45

 0 نولاو ةلوتللا ةكللا نهأ هنع ةاحلا زي :ةدتع ةتلزتم ةيظعو هللا نم

 نيثالث نبا وه : لاقي .”هبابش ىهتنا نم : يأ (ًالهَك)و (46

 يناعم /105 : ا و /92/1 : نآرقلا زاجم /213/1 : نآرقلا يناعم : و
 .406 /1 : هبارعاو نآرقلا

 ./3 : بولقلا ةهزن

 0 : بولقلا ةهزن /104 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /92/1 : نآرقلا زاجم 8

 .4 : بولقلا ةهزن /409/1 : بارع مارت تاتسب 10 تيزعلا نيس“

 ةهزن -409 : هيارعاو نآرقلا يناعم /105 : بيرغلا ريسفت د /693 /] : نآرقلا زاجم

 .97 يراعا

 .15 وزانت 105“ نآرقلا بيرغ : يديزيلا /93/1 : كارقلا ناجم 7"

 دنع هاج نالفلو .ةهاجو هجوي لجرلا هجو دق : لاقي": 412/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم
 ايتدلا يف ءاج اذإ يأ ",208 : بولقلا ةهزن /ةعيفر ةلزنم يأ سانلا دنع ةهاجوو سانلا
 ".اعم ردقلاو ةلزنملا : هجولاو هاجلاو هللا دنع ةلزنملاب ةرخآلا يفو ةوبنلاب

 علا هلظفتو نم.لهكلا "يع ةدام ::نئارلا تاذرفم © 58

(2 

(5) 

(7 
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 .27ىمعأ دلوي يذلا (ةَمْحآلاِرو (9
 اة ير اسف ءاننشتك 0 وحلا: 52( 8

 مهيق /لوقلا بعوتسأسو
 06 : يأ (يراصنأ)و

 3 . ع 6 6 0 د .

 .ءاوسلا ىلإ كاعد : لاقي ءفصن ةملك : يأ (ءاوس ةملك)و

 .ةلهطسو ءيش لك ءاوَسو .ةَق لا ىلإ يأ ليك
 .7ههقحأ : يأ 00 ىلوأ نِإ) و (8 9

 كلك
10 00 

 1418+ تدوشلا نيِسج 7

 .414/1 : هبارعاو آرقلا يتاعم /105 : بيرغلا ريسقت /93/1 : نآرقلا زاجم 8

 /1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /95/1 : نآرقلا زاجم /218/1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 5

 .74 : بولقلا ةهزن 7

 .106: بيرغلا ريسفت /94/1 : نآرقلا زاجم "7

 .106 : بيرغلا ريسفت /219/1 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا '”

 .422/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /95/1 : نآرقلا زاجم 9

 .423/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم / 106 ك بيرغلا ريسقت /96/1 : نآرقلا زاجم '7

 .106 : بيرغلا ريسفت /96/1 : نآرقلا زاجم /220/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 30 1 يونا نيس"

 / هلوأ : 96/1 : نآرقلا زاجم /حبصلا ةالص ينعي .222/1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا

 .هلوأ : 429 /1: هبارعإو نآرقلا يتاعم /راهنلا ردص يأ : 106 : بيرغلا ريسفت
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 باتكلا اذه متخ باب يف ىفوتسيسو «'''هركذ مدقت دق (ِراَطْنقب) و (5

 ردع ىلإ هاما .لداقلا نقي بوم اطقار كيال وجار !رايعرو
 يصعخحلا يف نوذلا سركم هليتوؤئاو واقي لدعاو 31, اليققلا

 اا

 اليبس اهيلع ىرت ال دوهيلا تناكو ءبرعلا يف يأ (َنيِدَمَألا يف)و

 يف ةمرح اهل ىرت ال تناكو :لطابلاب برعلا لاومأ نم هلحتست اميف

 نا نا ل هل

 ."””اهنوبلقيو دصق نع اهنول دعي يأ (ُمُهَتّنَسْلأ َنوُوُلَيِ)إو (8

٠ 

 هلم لسا

 : ةخوسنملا ىآلا نم بزحلا اذه ىف

 ةددلعلا حلقت ىف لاكق ا ةآلا "©! (لكرحاج نان: ىلاجف ةلوق

 .ءزجلا اذه ْنَم 60 : ةحفصلا عجار

 نأ لفي وق اذ اخي لاذع روكي قا لمتكيف نانيدلا اها: 1311/33 ةيكجلاز رهبلا““

 . "دار امف راتيد يف الإ نوخت ال ةقبط ديري

 يوك هكا نه لزداف :هيدشتلاب زو هكضاو اهدا +7 زو ناقل« داحتهلا ضصرخوجلا 7

 ْ " ....لاعف ىلع ءيجت يتلا ناسلاب يعاكال د ىصك

 .106 : بيرغلا ريسفت

 يأ : 107 : بيرغلا ريسفت /(باتكلا يأ) هنوفرحيو هنوبلقي يأ : 97/1 : نآرقلا زاجم

 نوقرحي يأ : 435/1: هيارعاو نآرقلا يتاعم /ةدايزلاو فيرحتلاب مهتنسلا نوبلقي

 .دصقلا نع نولدعي : يأ «باتكلا

 اهلحم يف يتأتسو ةدئاملا ةروس نم 42 : ةيآلا نم يهو (كوؤاج نإف) : لصألا يف ”'
 لآ : يف (هلل يهجو تملسأ لقق كوجاح نإف): ىلاعت هلوقو 169: ماضيالا نم حيحصتلاو

 .0(2) : نارمع

2 

 ش5(
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 انفو د .ةيآلا '”(نَسَح يه يتلاب َمُهُلِداَجَو) : '”هلوقب ىلاعت اهخسن
 كير نإ ل لات وق تما ل ا

 ديفا ركو مهر كوخ" '”تدش اهرخآ ىلإ لكلا يف ”!(اوُرَجاَه نيذلل

 يه لحنلا ةروس نم ةخسانلا ةيآلا نإف .ةمكحم اهنأ ىريو ةيآلا هذه
 نأل ؛يندملا يكملا خسني الو ةيندم نارمع لآ رئاس عم ةيكم مهدنع

 "1ك عت زن قنذلا
 لوف ايه ةبآلا 19 نيانلا ملكت آلا لدا لاك)ا .ىلاعت هلوقو

 نم لوق ىلع اذه .7"ليللا ىلإ موي تامص ال" : مالسلا هيلع يبنلا

 رك نع نس الو ركردحلا تعم او ايو ءادعالا قروش [ < نآف
 لك يف هنم عونمم هللا ركذ كرت نأ مرج الو ليللا ىلإ اموي هللا

 ,”زئاج ةيآلا هذه يف خسنلا نوكي هلك اذه (و9) ىلعف 2)ةعي

 هرمأ نم ناك امع هب هللا انربخأ ربخو ةياكح يه اهإ ةيآلا/ نإف هلإو

 (نسحأ يه يتلأب مهلداجو) : هلوقب خوسنم هنأ ءاملعلا ضعب ركذ : 169: حاضيالا '''

 125 نمجلا 12

 اوُدَهاَح مك ؛ اوثتف اَمدعب نم ورجاه نيذلل كير نإ مت) : اهمامتي ةيآلاو 110 : لحنلا

 .(ميحر روُقَقَل اهدعَب نم َكْيَر نإ اورَّبَصَو

 .162 : لوزنلا بابسأ / 169 : حاضيالا 9

 .170- 169 : حاضيالا

 41 أ زمع نإ 7

 تظفح : (ض) بلاط يبأ نب يلع لاق 9 بابلا اياصولا باتك 104/2 : دواد يبأ ننس يف 7

 يفو "٠ ليللأ ىلإ موي تامص الو مالتحا دعب متي ال": ملسو هيلع ىلص هللأ لوسر نع
 تص " لصألا ىف/ (ليللا ىلإ اموي تمصألا) : 81/3 : زدجولا ر رحملاو 170 : حاضيالا

 ْ .ميملا حتفو داصلا مضب

 .170: حاضيالا /87 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا 9

 170! تكتيجال
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 رابخألاو ةياكحلا خسنت الو .هلعفب اندبعت الو هب انرمأي ملو ءايركزل

 1 لوقلا اذه لعد راصعألا فلا ىف: ناك مغ
 (2)ر< م يع 2 مس 8 5

 .هسبيرغ

 سبللاو مارحلاو مرحلا : هلثمو ءالالح ناك : يأ (ًالح َناَك) (3
3 ْ 

 .. سايللاو
 رك و نق (ٌليئارسإ)و
 امهجرخم نأآل ميملا نم لدبت ءايلاو .ةكم : يأ (ةكب)و 0

 ,هلوح دلبلا وه ةكم نأو دجسعملا عضوم ةكب نإ ليق دقو ,"”ادحاو

 ,"'نومحدزي : يأ اهيف نوكبأتي مهنأل ؛ةكم نطب مسإ ةكب نإ : لاقيو
 يف ام ليصفلا كّنمأ : لاقي ءقفأ لك نم سانلا اهباذتجال ةكم تيمسو
 ٠ نيتي هنجا عدي خلق ءايفتسللا اذ ةقافلا عونق

 29( 58 عارف 292258 يب

 0 ا والا

 / مرح اذهو مارح اذهو لح اذهو لالح اذه لاقي": 210/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا 7

 | نستلا# ىصوزكللا لقناهدنع) 107+ نيرغلا نيَسقت
 .ءزجلا اذه نم (11 : ةلاحإلا) 12 : ةحفصلا عجار '

 ظ 1097 ييشلا رس"

 .445 /1 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /108 : هسفن

 .97/1 : نآرقلا زاجم /227 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 41 يولملا قوز"

 .448 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /108 : بيرغلا ريسفت

4) 
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 تيعوتسا دقو ا وعلو هللا نيدب : يأ (هّللا لبحب)و (3

 «ىانكلا اذه هتك تابوت دركذ
 ا 'فرح : يأ (اًقَش)و 2 5 ع 2:
 430 اختف يأ (اًهْنم مُكَدقْنَ رو ه2 06

 .””لوقلاب : يأ (ى ذأ ًالإ)و (11
 َّس

 7 ناماس ةيغأ (هّللا َنم ٍلْبَحب ًالإ)و (112

 ان ا ىنعملاو هودحجت نل: يأ (هورقكت َنَلق)و (5

 : نم ةياود © هللا نم هباوث

 "يرو علا رس اميف و
 8( 0 هيي اس هل

 مهعرز : يأ (موق ثرح)و

 .7نيملسملا نود نم ءالخد : يأ (مّكتوُد نم ٌةَتاَطِب)و (8
#2 53 

 يو تا اك تحلو

 ١ ثتيرغلا نويت + 108

 .451/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /108 : بيرغلا ريسفت /98/1 : نآرقلا زاجم .

 .451/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /38 - 37/4: يربطلا ريسفت : رظنا 93

 105 :تيوعلا نيس

 .دهعو ناسلب يأ : 108 : بيرغلا ريسفت /هللا دهعب الإ : 101/1 : نآرقلا زاجم

 .57/4 : يربطلا ريسفت 9

 ةهزن /461 /1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /109 : بيرغلا ريسفت /102/1 : نآرقلا زاجم 7
 131 2 بولقلا

 .461 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /109 : بيرغلا ريسفت

 .(صنلاب) .109 + تيرقلا نيتسقت /مكريغ نم ءالخندلا + 103/1 ::نآرقلا ناجم 9

 84 : بولقلا ةهزن /ارش يأ : 109 : بيرغلا ريسفت /ارش يأ : 103/1 : نآرقلا زاجم "9

 .اداسف :
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 0 1 5 2 ع 5 م
 نإ + لق دقو "رضو هوركم نم مكب لزن ام : يأ (ٌمّتنع اَم)و

 تاملا ىف تتعايش د وقت اينو لا "7 كك الرخا و دود افقنا اكتم

 :ناتكلا اذه هي: تتح ملا

 ةمعن : يأ (ةنَسَح)و (0

 .””اركسعمو افاصم : يأ (لاّتقْلل َدعاقَم)و (1
 كابا : يأ (الَشْفَت نآ)و (2

 :ليقو ءاذه مههجو نم : يأ ''(اَدَه /مهروَق نم)و (125 (ظ9)

 00 أذإ ةرئاف راف :لاقي :مهبضغ نم

 هلاك تلو 5 55 5-5 9 ع 7 تقاس وف

 :مهب ةبوبسم :ةاتعم نإ :ليق دلفو ا ” ماعم :ىا (نيموسم)و

 ا
 و لتقلاب ينعي (ًافَرَط َمَطْقَيَلِإو (7 00 ---

 109 + نيروعلا ويوبك

 .140 : بولقلا ةهزت

 109 نورقلا سلتا

 ' .هوركمو ةبيصم يأ 0000

 109: بتيرغلا زيتم 7/103 /1:قارقلا ناجم 3

 .465 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /109 : بيرغلا ريسفت ©

 467/1 © هيازعاو ققرقلا ىئاعم 7

 .152 : بولقلا ةهزن ("
 امب وأ ةفوصب ىأ همامعب ءاميس هل يذلا موسملا نم نيملعم يأ : 103/1 : نآرقلا زاجم

 ."ذوخأم ءاميسلا نم ىهو برحلا ةمالعب نيملعم ": 109 : بيرغلا ريسفت / " ناك

 اهلسرأ اذإ هليخ لجرلا موس لاقي : 110 : بيرغلا ريسفت يف امك ديز يبأ لوق نم اذه '''
 ."ةراغلا ارك | ةيلرفما رجوعتو ,ةراغلا يف

 110 للا ني
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 2( 5 21 2 5 همم 8

 ٍ مههوجو ىلع مهعرصمي : ليقو 0 'ههكلهي يأ (مهتبكي)و

 .(*!ءيش دعب ائيش : يأ (ٌةَفَعاضُم ًافاعضأ)و (0

 فالخ انه ضرعلا سيلو .اهعسو : يأ (اهضرع)و (3
 نيا

 ظيغلا 2 7تمظك : لاقي ءنيرباصلا : يأ (ظْيَعلا َنيمظاَكلا)و (4
 ظ 260 هتسيح اذإ

 )7 5 2 ىو هر

 .!اوفعضت ال : يأ (اوُنِهَت آل)و (9
 7 9 2 ا 2 0 1

 ملا ينكر ” ةيقلاو حتفلاب ارقي .مارجلا حرقلا ىو (0

 ىف هدجت مل لوقلا اذهو / "كالهإلا : تبكلا ةديبع وبأ لاق" : 110 : بيرغلا ريسفت !''

 ْ .زاجملا

 ىبأل صنلااذهو "هعرص: يأ ,ههجول هللا هتبتك : برعلا لوقت "103/1 : نآرقلا زاجم "”'
 .467 /1: هبارعاو نآرقلا يناعم يف هل هركذ يذلا وه ةديبع

 .219 : بولقلا ةهزؤن /110/: بيرغلا ريسفت ©

"00002 

 : دفعا ري يفك

 .نابشلاب تمض + لصألا ىف

 .112 : هسفن ©
 .469 /1 : هبارعاو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن 7

 .470/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /112 : بيرغلا ريسفت /104/1: نآرقلا زاجم 5

 هنع ةياور يف مصأاع أرقو فاقلا حتفب (حرق) رماع نباو ورمع اوبأو عفانو ريثك ناب أرق 5

 (حرق) مصاع نع صفح ىورو فاقلا ىور و فاقلا مضي (حرق) : يئاسكلاو ةزمحو
 .(90 : ريسيتلا /216 ةعبسلا باتك) (حرق) نم ءارلا نكسا مهلكو ىرمع يبأ لثم ةحوتفم
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 ا ِ ا 5 2 3

 ." !اهملا مضلابو ءحارجلا : حتفلاب حرّقلا نإ : ليقو
 5 5 2 5000 يي ع 7 تاع

 : هأآتثعم ليقو أ ا (صحميل)و (141

 رمق ع

 هنمو ٠ 000 : رضلنو صحم ليعوتت صلي ىتح ُربَلا هنم بهذ

 ."لاهنم اني قلعت ام بهذآ يااتيونذ انع صحَم : ءاعدلا ىف لاقي
 حالسلا يهو هبابسأ متيأر : ينعي (هومتيأر َدَقَف)و (3 04( 1

 ه عمق ريو

 .7ىرقهقلا متعجر : يأ (مُتبَلقْنا)و (4
 ا نارو

 ةبرلا ىلإ بوسنم يدا «يهر اهدحاو تاعامج : يأ 006 و

 .""”ةعامجلا يهو

 20 تك

 (ًاناطلس)و (51

 /1: هيرعاو نآرقلا يتاعم /112 : بيرقلا ريسفت /234/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

 .159 : بولقلا ةهزن م0

 112 :تيرقلا نوي

 لوق اذه نأ ركذو "ليحلا " : "لمجلا“ لدب هيفو : 471/1 : هبارعأو نآرقلا يناعم

 .دربملا

 .113 : بيرغلا ريسفت

 :113 + بيرلا:نوست 10241 -- قازقلا اجه"

 .485 / ! : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .476/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /113 : بيرغلا ريسفت /104/1 : نآرقلا زاجم

 .476/1 : هيارعاو نآرقلا يناعم /113 : بيرغلا ريسفت

 .478/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن

 . ونه شي الو وهتك اما أ (]وناكتسسا امو

 00 : مأ

 كل

)4 

)6 

0( 

5 

 قلل

 مطرد



 يعرصا عا ©

 ا أ"؟(اتقاَرسإ)و (47
 .(©7لتقلاب مهتولصأتسق : 7 1 0 50غ 1 32000

 يف فنفيكا : لاقي ,.ةميزهلا يف نودعيت 3 يأ (نودعصت)و 3

 ىقترا اذإ حطسلاو ليجلا دلدلعص و «باهذلا يف نسعمأ اذإ : صر هلا

4 

 .'”!امهيف
 03( 2 ٠ عء ارث تيرس مت .

 ." مكرخأ يف : يأ (مكارخأ يف)و
 موي مهباصأ يذلا لتقلاو حارجلا : لوألا مغلا (مَقِب مَع مكباتأ)و

 مهاسنأف لتق مهئيبن نأ مويلا كلذ يف مهعامس : يناثلا مغلاو ءدحأ

 0 مغلا
 (5). عا. ع ال ا عرفا و و

 .””مهللز بلط : ءئ 00 (55
 19 اىدعابت : يأ (ضرألا يف اويرضو (6 10 5 م

 4 0 . 5 35 دا هع 2

 .يآلا بيترت يف اههضوم نع ةرخآتم
 .104/1 : نآرقلا ناجم ©

 .478/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /113 : بيرغلا ريسفت /ةحفصلاو هةيركلاا
 .(صنلاب) : 4 : بيرغلا ريسفت /105/1 : نآرقلا زاجم 7

 .105/1 : نآرقلا زاجم

 :1 7-14 نيرفلا يا#

 ...ةيآلا (مكنم ةفئاط ىشغي اساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنأ مث) : ةيآلا يف 4
 ةدام" : ةغالبلا ساسأ /479/1 : هبارعاو نآرقلا يناعم /114 : بيرغلا ريسفت رظنا 8

 نأ

 1:45 نيزقلا ريبصت ©"

 /114 : بيرغلا ريسفت /107/1 : نآرقلا يناعم '''
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01 22 
 زاغ عمج ” (ىز رهو (410)
 و ل رجح

 فلا لضاؤبلا ؟اويفوستتس نا( كلرح ساو هدر وب اخو 0 ء ا (45 1
 030 وعلا

 !.هدتع ام ملعاو مهءارآ جرختسا: يأ .(رمألا يف مهر واش)و 6 : 5 58 5 . 0 6 © -
 و كك اذ ةناذلا فورس نم, ةوكلاف

 تك 08

 راسا متي نال تاورشلا ينفك 151 ين | لدا ا يكل
 لت فس تا روقلا ناو وى رالا هادم احم ه ةاهيضمو ' "نقلا
 ا ل نفل ملا او: ناورل ناك رام "نق ا نات "و

 ,482 -:481/1: هيارغاو نآرقلا ىتاعم ظنا /(اَرغ) لصألا يف ''

 1 كن يرتلا يسن "1106 16 نارفلا )ناجم

 : "ةمادنلا ةنيشحلا 71077 ]1 0:قازقلا ناجم"

 114: نيزقلا رينيست 107 1 نازقلا ادم“

 ."ءيشلا رسك ضفلا : "ضف ةدام": بغارلا تادرفم '”'

 .ىحو هيف كدنع نكي مل اميف مهر واش ىأ : ]1 دم للا واو

 ْ 355 مدار فش 7"
 ءايلا مضي نوقايلا أرقو نيغلا مضيبو ءايلأ حتقب ف اقع ا من اهو: قومه واو روتك ىناااوق“ ا"

 .(91 : ريسيتلا /218 : ةعبسلا باتك) نيغلا حتفو

 يهل سا كعامل ف 7

 رق وو اكول ودرب لاقيت نأ ةنيذلا لها نشعرلا ردن" 046 71 نازعلا ياغي يارقلا "197
 ."زئاج كلذو نوخي وأ قرسي نأ نوديري لغي نأ كلذب هللا دبع باحصأ

 ةدع هل ؛يشايرلاو متاح يبأ نع ذخأ ىرونيدلا ةييتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم بأ وه ''''
 .(ه276 : ت) ةفلتخم تالاجم يف تافلؤم

 /143 /2 : ةاورلا هابنا /183 : نييوغللاو نييوحنلا تاقبط /136 : نييوحنلا بتارم)

 .(1//245 :نيرسفملا تاقبط /63/2 : ةاعولا ةيغب
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 نم هلوق ءارفلا ىلع ركناف .هوحنو "أ ارَّجَفُيو نَوَخُيَو قّسفُي : لاقي
 نئارق نم ملع دق هنأل ناكنإلاب ىلوأ ىنعملا ةهج نم وهو ظفللا ةهج
 دع ةموشلا نوصي نكمل هنأ ملسو ةييلغ هبللا ىلض.ىبثلا لاوحأ
 ,©هنامز يف ءيش هنم عقو كلذ نأ دحأ ىور الو واخر هس

 نكمتملا بيرقلا كرتيو ديعبلا َلوأَتيو كلذ لثم لوقتي نأ بجي الف
 .0لوألا لوقلا وهو ىنعمو اظفل يوقلا

 : يأ لجرلا تللغأ : لاقي ءانتاخ ىَقْلُي : هانعم نإ : مهضعب لاقو
 ىأ هتقمحأو ير لا ا ل

 ءايلا متفب (لْغَي يأ) : ءارقلا ضعب أرقو كلذ وحنو قمحأ هتدجو
 90 تنقل ف نوكيا فاطم ,نيغلا مضو

 وصلا فعل قرف اذإ كتابا ورك أ" عندو
 260 ىترتكب

 . "!اوعقدا : يأ (مكسُفْنَأ نع اوءرذاف)و (8

 1 يرق نووي"

 .363/1 : فشكلا رظنا ©

 ناكو ظفللا ثيح نم ءارقلا شقان هنأ ةبيتق نبا ىلع ذخأ فلؤلا نأ ودبيو :ناخي : يأ 7
 فشلا ومب نع فقام هيلو

 115 5 تيرم نود

 12 لو دلل تانسل رظناو 3631فل 11

 .(اوعقدافق) لصألا يفو 7

 .(صتلاب) 5 ةيرخلا يدك 101 نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

 .116 + بيزفلا نيسفت /108 /1+.نآزقلا ناكم 7
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 هكايتيام ياناس

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 هناك داك '" (متاقث قح هللا اوقنا ودم نزلا اونا: قلافقاهلوت
 )4 (0 )2( . ١

 لوق وهو (مّتعطتسا ام لل اوك اف) : ' هلوقب ىلاعت اهخسن

 ال امن قلتنلا وفكا هع اهو .*'ىنا ني خيبزلاو اننزقياو ىدتننلا

 لب ؛عاطتسي امع جورخلا هانعم غلبي ال (هتاقت قح) : هلوق نأل .خسني

 خفي نيككاقلا فنا نورئكذلا ءالوه) نكح نانو." ءاطخشم انيق قف

 زوجي ال ءايشأب (هتاقت/قح) : ىلاعت هلوق (ظ10) اورسف دق ةيآلا هذه

 (700 ع ع

 102 اوم نال

 .38 : حوسنملاو خسلأنلا 5

 .16 : نياغتلا 0

 .171 : حاضيالا

 سنأو ءرباجو رمع نبا يقل ءلئاو نب ركب ينب نم ةرصبلا لهأ نم سنأ نب عيبرلا وه 9

 (ه139) ةنس

 ةصالخ /271/1 ق /3 ع ج : ريبكلا خيراتلا /102/2 ق/7 ج : دعس نبا تاقبط)

 .(114 : لامكلا بيزهت بيهذت

 : حاضيالا/ ." خوسنم (هللا اوقتا): لاقي نأ لاحم ": 88 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 ناتيآلاو خسني ال هللا ىوقتي رمألا نأل ؛هيف خسن ال مكحم هنأ ىلع ءاملعلا رثكأو " 171

 ."دحاو ىنعم ىلإ ناعج

 ةداتق لاق : 172 : حاضيالا /ىصعي الف عاطي نأ ": 38 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق

 ,رفكي الف ركشيو ىسني الف ركذيو ىصعي الف عاطي نأ": (هتاقت قح) سوواطو يدسلاو

 خسانلا) مزح نيأ نم لك لوقلا اذه لثم دروأو /اذه نم ءيش خسن زوجي الو : يكم لاق

 يينلا ىلإ ريسفتلا اذه ايسنو (62 : خوسنملاو خسانلا) : ةمالس نباو (31 : خوسنملاو

 .ملسو هيلع هللا ىلص

(6) 
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 1 5 هب (41) 8 د م - دعا دعا 1 5 0

 فلسلا ضعب لاق * ”(ءيش رمألا نم كل سيل) : ىلاعت هلوقو

 هلعقي ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا ناك امل ةخسان ىه : نيسيفوكلا نم

 هك تالا كا وزر < معوق هك ذاسحب نلف ةييومقاللا نك لطم ءاع ذلة

 اهيف روكذملا خسنلا اذه نأل : ةخوسنم وأ ةخسان ةيآلا هذه نوك

 ىف مهنعلو رافكلا ىلع ءاعدلا ةزاجإ ىلع ةمألا عامجإل مودعم

 تيلوق ولا كاوا ةييخو لقا نع فور هوك وك" فل: ع ودك ولكسلا ١ ب .٠ ع . 5 3 5-5 03 ٠
)4( : : 

 ...ةيآلا /(هّللا ليبس يف اوُلتَف نيذلا َنَيِسَحَت ًآلَو): ىلاعت هلوقو

 : لاق هنأ كلام ني سنأ نع كلام اهاور .ءنآرقلا ىف تناك ةيآل ةخسان

 11 ع فانتا ىلع عافمألا هيلو 319" تب انييطو و اذع

 .(ض) ةريره يبأ نع 9: بابلا 3 ةروس ريسفتلا باتك (48 /6) : يراخبلا حيحص رظنا 7

 .172 : حاضيالا /89 :خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 ىلص يبنلا حش (ض) سنأ نع : 21 بابلا يزاغملا باتك (127/5) : يراخبلا حيحص

 رمألا نم كل سيلإ) : تلزتف مهيبن اوجش موق حلفي فيك : لاقف دحأ موي ملسو هيلع هللا

 موي (ص) هللا لوسر ةيعاير ترسك : لاق كلام نب سنأ نع 69 : لوزنلا بايسأ / (ءيش

 هجو أويضخ موق حلفي فيك : لوقيو ههجو ىلع ليسي مدلا لعجق ءههجو يمدو دحأ
 .ةيآلا (ءيش رمألا نم كل سيل): ىلاعت هللا لزنأف لاق مهير ىلإ مهوعدي وهو مدلاب مهيبن

 .169 : نارمع لآ

 هللا لوسر اعد لاق كلام نب سنأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع قاحسا نع كلام ىلع تأرق

 نايحلو ناوكذو لعر ىلع ىعدي احابص نيثالث ةنوعم رثب باحصأ اولتق نيذلا ىلع (ص)
 انآرق ةنوعم رئبب اولتق نيدلا ىف لجو زع هللا لزنأ سنأ لاق هلوسر و هللا تصع ةيصعو

 ." هنع اتيضر و انع يضرف انير أانيقل دق نأ انموق وغلب نأ ' : دعب خسن ىتح

01 

 خر

 ش5(
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1 5 . 

 : اسس رش

 7 8 معارج 4# (ةرفاس

 : 'نوحؤفي يأ (نورشبتسي) (71

 5 اسأبر ذنيل) هلثمو هئايلوأب يأ (هءاَّيلوأ فوُخي)و 5

 .2"(سأبب) يأ
 ."””مهل ليطن يأ (ُمُهَل يِلمُت)و (8
 7 نضلكت قا نعت نكرر 9

 ."اراتخي يأ (يِبَتِجَيِ) و
 . عزل »ب ندعم مييشادملا مولع قا( وك وطيس) س0

 وهو هريغو حبذ نم هللا ىلإ هب برقتي ام لك 5 اًيرقلا)و (3

 ل
 (11) نار ل

 م حلا يا رح وال

 | 1و1

 .171 :نارمع ا

 219: + ييلقلا يرو

 .2 : فيكلا 3

 .116 : بيرغلا ريسفت - 248 /1: نآرقلا قاس ءارفلا ©
 116 تيرلا يسم 111 1 ةنوقلا يرق قل

 .219 : :نولقلا ةموكتا] 16 تامر كيلا
 .219 : بولقلا ةهزن - 112 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 7

 .116 : بيرغلا ريسفت - 110/1 : نآرقلا زاجم - 249/1 : نآرقلا يناعم : 0

 : ةرقبلا (نابرقب انيتأي ىتح لوسرل نمون الأ انيلإ دهع هللا نأ اولاق نيذلا) : ةيآلا يف '"
153. 

 ضف 163 يرزق ووك "1"
 116 ةيووقلا نيكي
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 :ا ومالا مهتباصإو ,تاراجتلا يف مهفرصت - يأ (بلقَت

 ا علا لهو فيكخلا مذقي امن "لزنلا "نا .”"اقؤرو:اباوت ىلا (ةكرئرو (98

 نأ طايرلا لصأو ' 0 ا وتنما يأ / (اوُطِباَر )و (200(وأ1)
 . لا رغثلا يف ماقملا يمس مث لاتقلل ليخلا طبرت 5 95

 هيفا © س و

 زين تاكو بوحو تبوح «فانقل تالة يك وتامتإ ىأ ايوحر د

 117 ههيردلا ويب ت11[ نارقلا ناهم"“

 0 والا ف

 ,117 : بقرغلا نيسفت /1/:251 2 قازقلا قتاعه + ءازفلا

 117 ةيووغلا نيسنت 11271 نارعلا نامه 25:1 1! قازقلا تاهو ءاوقلا 7"

 .264 : بيرآلا ةفحت يف نايح نبا هلقنو 206 : بولقلا ةهزن ا“

 .112 : نآرقلا بيرغ : ىديزيلا /112/1 : نآرقلا زاجم 7

 117 ىووشلا يدين 7

 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نبا /31 : خوسنملاو خسانلا مزح نبا /118 : بيرغلا ريسفت ا

 ةيآ الإ ةيندم 5/5 : زيجولا ر رحملا ىف ةيطع نبا لاقو 375/1 فشكلا : يكم : 5

 لإ تانامالا اودزع نا مكر ماي: هللا :نإ) :ةلوق ىو نانتع ىف عتفلا ماع كفي تارت دج

 ./58 : ءاسنلا (اهلهأ

 (10 .5/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /118 : بيرقلا ريسقت /252/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
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 ٠. رولا هتقلابوب مقيقلا ديلا
 ا ا

 8 برقأ يأ 0 7

000 
 ةضيوقلا ع لزذلا 00

 6 ناتغل هم ةقدص د نهر وهم يأ | (نيتاقْدَص)و 0

7 

 0 (قيِرم)و
000 9 

 1 ساو ءاسنلا انه (ًءاَهَقسلا)و (5

 : يكاحلا نولوقي دسأ ينب تيار و ميظعلا مثإلا بوحلا : 253/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''

 مثالا + 158 2 :نورغلا نسف ( زينك ابوح ناك هنإ) .نعيحلا ارقو بوحي تاه نقو:قاقلا

 حتفلايو مسإلا مضلاب بوحلا : 51 بولقلا ةهزن / باحو بوحو بوح : تاغل ثالث هيفو
 ٠ .ردصملا

 487 داوضألا ىابالا قبل 71:19 >نيرفلا ريس 11414 ةارقلا ةاكم"

 225/1 نآرقلا يتاعم شفخألا /114/1 نآرقلا زاجم /254/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 03

 .1/5 : بولقلا ةهزن /9/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /113 نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 .11/2: هيارعاو نآرقلا يتاعم /119 : بيرغلا ريسفت /117/1 : نآرقلا زاجم ©

 129 بيرغلا ريسفت - 117/1 : نآرقلا زاجم - 255/1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ©

 .(صنلاب)
 119 نورنا يس 11714 ل ااا

 © : بيرقلا ريسفت - 117/1 : نآرقلا زاجم - 256/1 : نآرقلا يئاعم : ةارقل 7

 .هتيغم دمحاو مضهنيس - 13/27 هبارعأو نآرقلا ين اي

 .120 : بيرقلا ريسفت /256/1 : نآرقلا يناعم : ء ءارقلا *'
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 .'"'اماوق يأ (ًمّيق)و
 .(|وربتخا يأ (اوُلَتباو (6

 نم سنأ) ىلاعت هلوقك رصبأ سّنآ لصأو «متملع يأ (مّتسُنآ)و
 .هلع : ىنعمب لمعتسي مث ”!(اران ر وطلا بناج

 .""اطارفإ يأ (ًافارسإ)و

( 

 (©9ادصاق : يأ (ًاديدس ًالَوَقِرَو 9
 0 0مل نورسفلل لاق 0 10) . -ٍ

 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /117/1 : نآرقلا زاجم /256/1 : نآرقلا يناعم : ء كيلا

 .120 : بيرقلا ريسفت - 4

 .14/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /120 : بيرغلا ريسفت 1 نارقلا زاهم

 ةروس نم هالعأ يه امك ةيالأو (اران ر وطلا بناج نم تسنآ): لصألا 5
 .29: ةبآلا صصقلا

 : 100 رقاق 1

 1171/1 .قارقلا تاهو

 .14/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /120 : بيرغلا ريسفت /117/1: نآرقلا زاجم 9

 .«لكأي الو كرتيل يأ» .121: بيرغلا ريسفت ا

 انهو ايقاع لاوقا حرا نفي 74: :بيولغلا قف[ ايناك 71157 نارفلا ينزع ىروولا "1

 .ايساحمو ار دتقمو

 121 :كيرعلا نيف 15+ نارقلا بيزغ »يدنا 118/1: 7 نآرقلا ناجم "

 .108 : بولقلا ةهزن 9

 : (ظح) : 74 بولقلا ةهزن / ثلثلا ةنباللو ناثلثلا هل : 18/2 : هبارعاو نآرقلا ين 1
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 3 نفلا هلاك نوار ونضع ندع ةيجيحس ولا لاق "" لكن 3

 يوفي بل و كاجاذإفا لكيلا ناقزظ نيالا و نآل باقم لافتا 3[
 6 نيرا كافذ يمسق .؛هيفرط باهذ نع تام دقف

 نإ : دلو الو مهييف هل دلاو الو هتثرو هثروف تام اذإ لجرلل لاقيو

 .ثاولاو الو:دلو هل يلو. تام : ىأ ةلالك تروي انالف

 يف اهيلع لوقلا يفوتسأسو ؛'”/ىنزلا : انه اه (ةّشحاّفلا)و (15

 «باقكلات اورد ففوناك

 .""ارهق : ىأ (اهرك)و (19
 . ملط يأ داناتينر و0

 ريغ نم ماسجألا ءاقتلا : ءاضفإلا لصأ (مُكضعَي ىضفأ)و (21

 7 تاكدلا نتن فك ل يس ةدئاج

 :كلاولاو:تلؤلا نم: القيام ةلالكلا + 257/12 نارقلا قاعم  ءارفلا

 نلف كمل فكشت ما ةيلبعلا ناو مكس ب10 1 ل ا

 4-1066 ينولقلا ةهزذ 1121+ تيزعلا نيسفت نم هيكيستلاو ت؟نيفلخكي" ليشألا ف“

 ةهزن يف زيزع نبا كلذك صندلاب هلقنو /121 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا مالك اذه ©

 .166 : بولقلا

 166 + بولقلا ةفؤكا"

 .28/2- هياوغاو نارقلا يناعم /122-+ ييرفلا نّيِسفت ا"

 12 يوكل يدا"

 122  بورفلا نوعيقت 125 وقل ناهف"7

 : نآرقلا زاجم / اهعماجي مل نإو اهب ولخي نأ ءاضفالا : 5/1 : نآرقلا يناعم :ءارفلا

 لاقو «نايشغلا هلصأ ءاضفالا : 31/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /ةعماجملا : 120/1

 نكي: ملف” هيلا نيعتا 814 نولفلا فوك شقي ملا و ] يقع ىف دقف ذلك اذإ عيدهم

) 

) 
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02 

 ."')ادهع : يأ (ًاقائيم)و

 .©اقيفو : يأ (ًظيلغ)و
 لجرلا جوزت اذإ برعلا تناكو ءاضغب /: يأ (اتقم)و (22 (ظا11)

 0 ذلولل لاكن اهذل واق «ةينآ ةارتا

 ."!قيرط لعفلا اذه حبق : يأ (ًاليبس َءاس)و

 هخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 نبا لاق ”'(فوُرعَلاِب َلاَيْلَف ًارسيقف َناَك ْنَمَو) :ىلاعت هلوق
 ىَماَتَيلا َلاَوُمَأ َنوُلْاَي نيذلا ْنِإ :'7هلوقب ىلاعت اهخسن :سابع
 بةيألا ""'([يلط

 يي (97) ل نم ا ىف يا (5) © : 5
 الو) : هلوقي اهخسن امنإ :ليق دقو , ملسأ نب ديز لوق ىهو

 .عامجلا نع ةيانك وهو .زجاح امهنيب
 .196 : بولقلا ةهزت /120/1: نآرقلا زاجم '''

 175 روولقلا قفز ([21 1 جازقلا قاده

 .32/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /123 : بيرقلا ريسفت /121/1 :نآرقلا زاجم 9

 6 >افاسويإ 18

 11175 حاضنألا 1922 عوستلاو .تانلا «شساقنلا 9

 1 تل

 175: حاضبالا .

 .175 : حاضيالا /92 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 9
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 فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ رثكأو .؟'!(لطابلاب مكتب مكلاومأ اوُلْكاَت
 ال امب '”7(فورعملاب) :ىلاعت هلوق يف اوملكتو ,'"””ةمكحم اهنإ :لوقي 00 هل 000

 آلا" (ةمسقلا رضح اذإو) :ىلافت: ةلوقو وهوا اذه ةلمنجب

 ةصمركع لوق وهو .ثيراوملا ةيآب ىلاعت 7-0 :سايبسع نبأ لاق

 لاقو 0 0 يوسف 0 دمنا 100 علا كاهل او

 ريبج 1 لوق وهو يفوت بدنلا ىلع اهتأو. ,ةمكحم اهنأ ىبرخأ ةهج
 لع دهاجمو

 عضاوم ةعبرأ يق ...ةيآلا (ةيصو دعب نم): ىلاعت هلوقو (010

 :158 : ةرقنلا 4"!
 نيأو ءاطعو ةيلاعلا ايأو مهتع هللا يضر دوعسم نياو سايع نبأو رمع: مهتم يكم ركذ 7 - 8 0 8 58 - 02

 .(176- 175: حاضيالا رظنا) ديز نباو ىعخنلاو ةداتقو نسحلاو ىبعشلاو ريبج

 نم ءيجي امم : لاق نم مهنمو رسيأ اذإ هيدؤي ضرق (فورعملاب) ىنعم لاق نم مهنم

 ا ا

 000 04 اختل خوسنملاو خسانلا 0 ا الو 5-5

3 

0000 
 2 وسل و يسانلا دمت قر ايهتحتالا + هد نو ضنا دحولا ذه تفل ولا قوق رف 13“

 ْ .8 : ءاسنلا ("

 .176 : حاضيالا /95 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا

 .176 : حاضيالا '"'

 ,95 عاضيألا )95 عوستلاو خشانلا» ساحتلا /39:338+ موسلاو خسانلا + ةزاتك""

 176 تاضنألا /95 + كوشفلا و عساتلا ساشتلا 3
0 5 2 
 تاره ثالغا] 21: هون 1:1 تالاف مهاوم ةطيرأ ىف تر وكت قو املا "9
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> 95 5-0 

 ((3) 2 : 1+ لإ 02( انس
 8 ريثك ثلثلاو 1 صاقو

 يبنلا نم نايب وه امنإ : ةنسلاب نآرقلا خسن ىري ال نم لاقو
 وه لوقلا اذهو .ههبشو ةاكزلاو ةالصلا ددعل مالسلا هيلع هنايبك

 علا دكا هتف اهنفلا

 ىلإ ...ةيآلا (مُكئاَمست نم ةشحاقلا َنيتاَي يتاللاو) :ىلاعت هلوقو

 دودحلاب ىلاعت اهخسن : هريغو ةداتق لاق علا هلوق

 00 200000 قد الو
 دلجلاب ةخوسنم اهنآو نيركبلا يف تلزن اهنإ : ليق دقو ٠ ثاريملاو

 8 50006 با 1 1 1
 اا ا سنتا ايقونات نق لا ع سن ةفلك هكا

 ا الا نا"

 ةنجلاب نيرشتلا :ةزشعلا دكت ليل ىباحض :بيأ ني كلام ني. نطاقو ىبآ نب دعس قه

 : ت) مالسإلا يف مهسب ىمر نم لوأو ىروشلا مهيف (ض) رمع لعج نيذلا ةنسلا دحأو
 : .ةافو ةرشعلا رخآ وهو (هذ5

 /606/2 باعيتسالا /43/2 ق/2 ج ريبكلا خيراتلا /97/1 قر3 ج دعس نبا تاقبط)

 .304/ 1 : ةياهنلا ةياغ /155 : نايمهلا تكن

 حيحص (ض) صاقو يبأ نب دعس نع 4 ح 3 بابلا ةيصولا باتك (763/2) : أطوملا 9

 ثلثلاو " هيفو (ض) نصاقو. ينأ ني.دعس نع 37 بابلا زئانجلا باتك (103/2) يراخبلا
 .(ض] صاقو يبأ نب دعس نع 3 ثيدحلا اياصولا باتك (71/5 : ملسم حيحص "ريثك وأ ريبك

 .179 : حاضيالا 9

 نإَف مكْنم ٌةَعَيرأ َنِهيَلَع اودهشتساَف مُكتاسن نم ةّشحافلا َنيِتاَي يتاللاو) 15: ءاسنلا 9

 .(ًاليبس ّنِهَل ُهَّللا َلْعَجي وأ توملا نهافوتي ىتح تويِبلا يف نموكسمأف اودهش

 لعجف رونلا ةروس يف دعب كلذ سن لجو زع هللا نإ ": 39 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق

 يفو /دودحلا اهتخسن لاق ةداتق نأ 96 : ساحنلل خوسنملاو خسانلا يفو / '... اليبس نهل

 ."ثاريملاو دودحلاب هللا اهخسن : هريغو ةداتق لاق : 50 : حاضيالا

 ... ةيآلا (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا) 2 :رونلا 40

 .181 : حاضيالا /87 خوسنملاو خساتلا : ساحتلا /39 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق 7

(6 
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 .هركذ يتأي امب (اهنايتاي ناذللاو) خسن مث «ةيالا (اهنايتاي نادللاو)
 ةداتق لاق ةيآلا !!(مُكْدم /اهنايتأي ناذللا)و : ىلاعت هلوقو (و12)

 هذه نأ اذه ةداتق لوقب نيبتف ,ر ونلا ةروس يف دودحلاب هللا اهخسن
 01 انهو نينتصتخعلا نق ىلوآلا ةيآلا نآو::نيرتكيلا يف ةيآلا

4 
 ريش نيركبلا يف ةيآلا هذه نأ ىلإ بهذ '”'نممو . ا

 ادد نبأ نقع فورم باقل 0 انور الو 5 7ز) 2-6 5
 نأ َرِفْغَي آل هللا ّنِإ) : '””ىلاعت هلوقب ديحوتلا لهأ نع ةخوسنم اهنأ 3 ا وا 2 ص 5 55 5
 هكا اولا دلعلا لها قف: ةقئا يسع نهرو: با ةنآلا 177( كرد 2 25-3 . 5 هما لا 9 ماس 8

 0 كا كار ولا نفور" ياونخم

 16 لا

 .39 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق 03

 .98 //4 : يربطلا ريسفت رظنا (”

 بحاص رسفملا مامإلا يدادغبلا يلمآلا يريطلا رفعج ىبأ ديز و ووسع
 /98 : يزاريشلا تاقبط) .(ه310 ةنس يفوتو /224 : ةنس دلو) خيراتلاو ريسفتلا

 : ةياهنلا ةياغ :120/3 : يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط /213/1 رابكلا ءارقلا ةفرعم

 /(106/2 : نيرسفملا تاقبط /852 : يطويسلل نيرسقملا تاقبط م2

 مالا ينال

 181 ماضيألا ا"
 ا ا ما 18: ءاسنلا

 182 : حاضيالا

 ...ةيآلا (ٌءاَنْشي ْنَمل َكلَّذ َنوُد اَم ٌرِفْغَيَو هب َكَرَشِي نأ رفعي آل هللا َنِإ) : 48 ءاسنلا 7
1 

6 
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 ىلإ . 0 00 ءاملا 9و يل هاوي

 نا رج انه ةدقدخ اعلا ليوأت يف !وفلتخاو اة

 0 علا هنأ مهضعب ىأر و ىنزلا اهنأ مهضعب

 سا جرفةدعا مه

 مكتاهمأ مُكيَلع تمرح) : عساتلا بزحلا
 :هبيرغ
 نم ذوخأم وه : ليق .ةليلح اهدحاو جاوزأ : يأ (لكآلَح) (23

 نم ذوخأم وه : ليقو ءاهعم لحيو هعم لحت اهنأل ءالولح ناكملاب لح
 ."'هل لحتو اهل لحي هنأل ةلحُم ىنعمب يهف «لالحلا

 .20باوزألا تاوذ انه (تاَنصْحْلاِرو (4
 .”!هكيلع ةضيرف : يأ را هللا داو ماعم مرر

 حفلا و ةييوقمأ

 َنَه وُلْضَعَت لَو اهْرَك َءاَسْلا اوُنِرَت ن ؟ مُكل َلحَي آل اوُنَمآ َنيذلا اهي اَي) 19 : اضل"

 لحي الو) لصألا يف يهو .. ..ةيآلا (ةئّيَبَم ةشحاقي َنيِتاَّي نأ الإ َّنُهوُمتيَآ ام ٍضْعَبِب اوُبَهْدَتل

 ا فافعل ا رف مقل

 ريسقت هل .هللا دبع ليقو ةرسيم هيبأ مسا يناسارخلا نامثع وبأ ملسم يبأ نب ءاطع وه 7

 يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هل ىور نكل يراخبلا هل جرخي مل .هخوسنمو هخسانو نآرقلا

 لامكلا بيهذت ةصالخ /93 : يزاريشلا تاقبط) (ه135 : ت) ةجام نباو يئاسنلاو

 .(379/1 : نيرسفملا تاقبط 7
 ."دودحلاب خوسنم اذه : يئاسارخلا ءاطع لاق ": 182 : حاضيالا "5

 183: هس
 :ةحشتصلا وون"

 (24),.ةيآلا )ءاسنلا'نم تانصخملاو) شرو ةياور قفو  تّرحلا ةياديو 23: ءاسنلا "9

 ./4 : بولقلا ةهزن /35/2 : هبارعاو نآرقلا ين ف

 .35/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /123 : بيرغلا ريسفت /122/1 : نآرقلا ز ناجم“

 .37/2.::هيلرعاو نآرقلا ىتاعم: /123 ::تيرغلا نيسفت 7

20 



 00( هي ال رق
 2.2 نسجورمم : يأ (نينصحم)و

 نم هلصأو انزلا : ءاجسلاو ءةانز قس": يأ (نيحفاسم ريغ)و

 يمص: اذإ ةيرقلا هعمل
 3 ءر .رىةدد هويعد وب

 ١ "فرو نهوطعأ : يأ (نهر وجأ نهوتاف)و

 ."لانا: ىف عش: ىأ (روط و5
 8 رتارحلا يأ (تائّصحملا حكني نأ)و

 : 00 أ (مكتابتف)و

 * اكوا 2 يأ (نادْكلإَو 0 ٌْ

 3 هقأات عش سلا. 5 : عايد 5 م
 ,.داصلاو ةزمهلا حدقي نصحخأ ارق نمو «نجوز : يا 00

 تمتخ يذلا بابلا يف ناصحألا يتاعم ينوطاجو 1 اا تاكو

2 (0 

2 

 123 رشا وقت

 .38/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن

 .38/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /123 : بيرغلا ريسفت

 ةعس : 124 : بيرغلا ريسقت /لضفلاو ةعسلا : 123/1 : نآرقلا زاجم
 نه تاتصحملا : 2 هيارعاو نآرقلا يناعم /رئارحلا ينعي : 124 : " بيرقلا ريسفت نع (5)

0 12/1 

 ةفص ول امسإ ةمعاف نآل ناز عمج نادذ' معلا ' ةأنز " : ..لتطالا يف!"

(5 

(9) 

 .ناتيل - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - 1966 -5 : ط ديمحلا

 8 : بولقلا ةهزت /124 : بيرغلا ريسفت

 نياو ىرمع وبأو عفانو ريثك نبا أرقو داصلاو ةزمهلا حتقب ةب (ْنصحأ) ةزمحو يئاسكلا أرق '

 باتك) اعم نات ءارقلا مصاع نع تيورو داصلا ةروسكم ةزمهلا ةمومضم (نصحأ) رماع

2/1 



 .باتكلا اذه هب

 .ووهلا:نكبلا يلمع ىا (تاتهختا حلا فصن)و

 وعلا قم: اا [كادفلا نمرو

 تنع مهلوق نم ءداسفلاو ر رضلا : هلصأو نوجفلا (َتَنَعلارو

 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا يف هركذ يفوتسأسو .(77تنعي
 - تاع مر

 اال يأ (مُكَتاَكّْيَس مُكنَعإو (1
-(5 

 يي يأ هير وو ءابلوأ يأ 0 0

 (6) ي. 5 2

 1 ىف و
 09١

 ىلع هيلإ لعفلا دتسأ هنأ داصلاو ةزمهلا حتق نم هتجحو /(93: ريسيتلا /231 ةعيسلا

 .(385/1 : فشكلا /199: تاءارقلا هجح : ةعرز 3 نملسأ اذإف : ينعم

 1 لا ما(

 .41/2: هبارعاو نآرقلا يتاعم /124: بيرقلا ريسقت ا

 ق1 نيوقلا نين ل130 ارق تاه

 12 5 كيرلا وميك

 ديقعلا وهو فيلحلا ىلوملاو معلا نبا ىلوملا :ةثرو ءايلوأ يأ : 124/1 : نآرقلا 35 ََ

 : بيرغلا ريسفت /قتعملا ىلع معنملا ىلوملاو ...يلولا ىلوملاو لفسألا ىلوملاو هيلع معنملاو

 يعش كرز لانا 05

 .46/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /126 : بيرغلا ريسفت رار لا ميلا

 .126 : بيرغلا ريسفت /117 : نآرقلا بيرغ : ىديزيلا 7

 1 20 يزعلا فيو

 .رظتاو /126 : بيرغلا ريسفت /125/1 : نآرقلا زاجم ©"
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 .”ادعابت: يآ " 'اقاقش"و (5

 1 لزقلا ىذا نا (قرفلا يذ)و (6

 يوفقه (بثجلا راَجلا)و

 دا يف قيفرلا وه (بنجلاب بحاصلا)و

 .9فيضلا: (ليبسلا نْبا)و
 ."”بجعلاو ربكتلا وهو ءاليخ اذ : يأ (ًالاَتْخم)و

 ."!ةريغص ةلمن ةنز: يأ (ةّرَّذ َلاَقُثم)و 0
 (اهقعضي) ءيرف ىلو .تأرم اهلثم ىطعب : يأ (اهفعاضي)و ل 5 ير 19 ل

 : هأانعم ناك

 000067 ةرم اهلثم ىطعي

 ...ةيآلا (امهنيب قاقش متفخ نإو) : ةيآلا ىف ''

 : بيرغلا ريسفت / "ادعابت يأ : 126/1 :نآرقلا زاجم يفو / "اودعابت" :لسا[يف 7"

 . "امهتيب دعابتلا يأ" .6

 .126 : بيرغلا ريسفت /126/1 : نآرقلا زاجم ا"

 .50/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /126 : بيرغلا ريسفت /126/1 : نآرقلا زاجم (5

 .50/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /127 : بيرغلا ريسفت /126/1 : نآرقلا زاجم ©

 نآرقلا يتاعم / (صتلاب) 127 : بيرغلا ريسفت / بيرغلا : 126/1 : نآرقلا زاجم

 .(صنلاب) .50/2 : هبارعاو

 .5] /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم : رظناو /127 : بيرغلا ريسفت /27/1 . نآرقلا زاجم

 .52/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم : رظناو /127 : بيرغلا ريسفت /127/1 : نآرقلا زاجم

 ا لا روق
 ل (|80)

6 

0 

8 

 باتك) .ةقيفخ فلأب (اهفعاضي) نوقابلا أرقو ةددشم (اهفعضي) رماع نباو ريثك نبا أرق

 .(233 : ةعبسلا
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 ."2!بارت نونوكي : يأ (!!(صضرألا مهب ىوست ول)و (2
 ينعي نيميقم ريغ نيزاتجم الإ يأ (ليبس يِرياَع ًالإ)و (43

 ظ د اوت ووو نال مخاقولا

 اودارأ اذإ اوناكو ءضرألا نم نئمطملا هلصأو ثدحلا (طقاقلا)و

 فعلا نع قنكد نيف عازل رافق: يفرالا نه اطقاخ اون ةعاسلا :ءانظت

 ا او وقت ا وتم لامع اا قع ولا "ال يقراو
5 5 : 
 ١ 1و

 ظ505 ' 6 5 ا 9 ثهاشقا ىلع ل

 املا قف
 8 - 5 فت م

 / 00 :يا (اومميتف)و

 ”ىضوألا هجحو : ديعصلاو ءابارت :يأ (اديعص)و
 هع
 ل

9 

 .مهولعت ىتح اهيف نولخدي ول : 128/1 : نآرقلا زاجم ''
 ال ا

 127 + .نيرقلا ويست 11287115 ناوقلا ةاؤيكلا

 / نسل )127 .بيرفلا ويش | نطنلا قذ ةكاكت نه رانك 212811: نازافلا قاهر"

 .ابيرقت بيرغلا ريسفت لثم 148 : بولقلا ةهزن
 :101/5:+ يريطلا نيسفق ©

 ةزمح أرقو فلألاب (متسمالوأ) : رماع نباو ىرمع ىبأو مصاعو عقانو ريثك نبا أرق 9

 .(96 : ريسيتلا /234 : ةعبسلا باتك) فلأ ريغب متسلل) يئاسكلاو

 170 : بولقلا ةهزن /رثكأ متسمالو متسمل حاكنلا : سامللا : 128/1 : نآرقلا زاجم (7

 .عامجلا نع ةيانك : (ءاسنلا متسمالو) (متسل)
 127 رعايا

 هجو ديعصلاو : 56/2 : هبارعأو نآرقلا يناعم /ابارت ىأ :127 : بيرغلا ريسفت
 1 نإ ضر هلأ

2/14 



 ."!!افيظن : يأ (ايّيط)و 0000

 . .تعمسال : يأ (عَّمْتسُم َرْيغِإو (6

 ./ةرقبلا ةروس يف هيلع لوقلا مدقت دق (اًنعإَر )و
 ثا ىنعمب هترظتناو هترظن : لاقي /انرظتنا : يأ (اًنَرظْناو (وا3)

 !؟ارهقلا نع واع الف حاد" يمس ان
 ."”"ابييعتو احدق : يأ (انْعَط

 .!كلذ ىحنو فنأو نيع نم أهيف ام وحمن : يأ (ًاهوجو سمّطَن)و (47
 م

0 

 .'"هجولا ربد افقلاو '””اهئافقأ ىلع :يأ (اًهر ابدأ ىَلَع)و
 ا ا 1

 امهنإ :ليقو .' "هللا ىوس دوبعم لك (توغاطلاو تيجلا)و (51

 56/2: هنارعاو نآزقلا تافه 7127 + تيوغلا نيشسقت "''

 .58/2 : ةيارعاو نآرقلا يناعم /128 : بيرغلا ريسفت

 .ءزجلا اذه نم 21 : ةحفصلا مجلر ©

 125 + تييقلا نونيفت

 .(انرظنا) ليق عضوت نأ يغبني ناك ذإ ةيآلا قفو اهعضوم نع ةرخأتم 7
 /نيدلا يف انايغطو قحلل ةدناعم كلذ نولعفي يأ : 59 /2 : هبارعاو نآرقلا ىناعم ©

 ا قيضنلا نطرختو يدكلا نك باعك زكر فاضل نيوز 140 ير طاطا كارلا ع ورقم

 هرمأ يف هيلع نعطو هيلعو هيف نعط زاجملا نمو" "نعط ةدام": ةغالبلا ساسأ "'
 ."...سانلا ضارعأ يف ناعط ىهو" ..."انانعط

 يأ انراثآ تسمط حيرلا : لاقيو مهئاققأك دوعت ىتح اهيوسن يأ : 129/1 : نآرقلا زاجم ©

 .128 : بيرغلا ريسفت /اهتحم
 12 يلا 7

 .ةروصقملا فلألاب "ىفقلا" : لصألا يف "9

 /توغاطو تبج وهق ناطيش وأ ةروص وأ رجح نم دوبعم لك : 120/1 : نآرقلا زاجم ''''

 نآرقلا يناعم /ةديبع يبأ ىلإ هبسني نأ نود 128 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نيا هلقنو
 ةهزن /: توغاطو تيجوهف هللا نود نم دوبعم لك ,ةغللا لهأ لاق 6120 ناركاو

 .هللا ىوس دوبعم لك : 72 : بولقلا
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 كاملا هذه ىف

 000-5 33 1. عع 2 1

 1 سلا نود ةلويسم يمحللا ننواتلا نإ فرحنا لاكوب " ردكسلا
 نم تويغالطلا ف لقا انم يوم 0 دناعملا وهو رفاكلا

 .اهنطب يف ةرشقلا "*”ليتقلا"و (9

 .89 : لوزتلا بابسأ /61/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /125 : بيرغلا ريسفت 0

 مث ةظيرق موي هورسأف نيملسملا ىذآو مالسإلا كردأ يلهاج يدوهي بطخأ نب يبح وه '7
 ,ه 5 ةنس هولتف

 .171/1 : ىوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت /349 /4 : يليهسلل فنألا ضورلا)

 يبنلا اجه .ملسي ملو مالسإلا كر دأ يدوهي ءيلهاج رعاش يئاطلا فرشألا ني بعك وه
 7 هاو ةليباا اهلا نو ةييمح لتقف لقوا نع كوسترلا قفا وك هلحفاو (ض)
 نبال ويلا /252/1 مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقيط /297 : قاحسا نبا ةريس)

 413 ,403 - 396/5 : فنألا ضورلا /390.282.117 : بيبح

 2 : بولقلا ةهزن /120 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 7

 نع هل زو هدف ءاكلا + هيعلا» وقر رقما ةدفتسا» يقال" لاق" 1724 :تواكلا هموت"
 كافكا قهو نقاكلا يه: نمنتلا

 :( ريق نسانلا وقوي ال انإف :كللا نه: تقطن ميل ثا ةنآلا ىف"

 :129 + ييرقلا نيسفع /130/1 + نآزقلا ناجم 7

 لب مهسقنأ نوكزي نيذلا ىلإ رت ملأ) ةيآلا يف يهو يلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخأتم
 .(اليتف نوملظي الو ءاشي نم يكزي هللا

 يف ةرشقلا : 129 : بيرغلا ريسفت /ةاونلا قش يف يذلا ليتفلا : 129/1 : نآرقلا زاجم 5
 يذلا لس
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 .("!ةبقاع : يأ (ًاليوات)و (59

 ا [نلتفلاو ,مهتيب طلتخا : ىأ (مهّنيِب رجش)و (5

 ."”"اكش يأ (ًاجَّرَح)و
 .' ”انضرف : يأ (مهيَلع اَنبَنَعرو (6

 ةبثلاو .ةبث اهنم ةعامج لك ,ةقرفت يف تاعامج : يأ 0 )و 7١(

 .27ةمعن يأ (ةّئسَح نم كَباصآ ام) و (9
 لص مص رج

 106 يأ (ةميَس نم كباصأ امو
 115 ١ هي ع 50 10

 (رذك» رمأ 1 نهيب ليا اوور دق : يأ (ةَفئاَط تيب)و )5

 130+ ثيركلا نوريقلا"

 .هيف اوفلتخا اميف يأ : 130 : بيرغلا ريسفت /طلتخا يأ : 131/1 : نآرقلا زاجم ©

 "...." اكش يأ 130 : بيرغلا ريسفت /اقيض يأ جآ31/1 : نآرقلا زاجم ©

 .قيضلا : جرحلا لصأو

 .130 : بيرغلا ريسفت

 ةهزن /75/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /130 : بيرغلا ريسفتتد 1 00 0

 7 : نولقلا

 79/2 نآزقلاب داعم ناظناو:/130:: ينيرقلا نيف"

 13105 جيزعلا ويب
4 

 .ىاكل

 .ةجقصلاو هسفن

"0 

 ."ليلب اور ذن " لصألا يف

 / اليل اوردق 131 : بيرغلا ريسفت /اليل كلذ اوردق يأ: 1 : نآرقلا زاجم يفو

)10( 
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5 1 
 ."'7لدب : تيب ىنعم : ليقو «ليلب
 .2بيصن : يأ (لقك)و (5

5 5 | 3 : 3 - 6 0-14 

 ,ةغللا لهأ لاق .©©”سابع نبا نع اذه ىوري ءاردتقم يأ (ًاتيقم)و
 ىه مهضعي لاقو ١ 0 : يأ ,.ءيشلا ىلع تاقأ : لاقي 1 4 55 ع 1 2 0

 .©)ء فلل دهاشلا ظيقحلا :.ىتعمب

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 ءاطع لاق .ةيآلا (9(ٌمُكلاَذ َءاَرَو ام ْمُكَل لحآو) :ىلاعت هلوق
 عمجي ال : ملسو هيلع هللا ىلص يينلا لوقب هخوسنم يه ءهريغو م (7) 1 00 : . ١

 خسن ىري ال نم لاقو ٠ اهتلاخو ةأرملا نييو اهتمعو ةاآرملا نيب 507 وو ل 180 ال و 0005-00

 . / اهل ةصصخمو ةيآلا ةنيبم انه ةنسلا امنإو ,غسنب اذه سيل ةنسلاب نآرقلا

 .131 : بيرغلا ريسفت نم يهو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايؤلاو وسو لالا ىذا
 .551/1 : يرايثألل رهازلا رظناو 7132 تيرعلا نيسفنا

 . 85/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /132 : بيرغلا ريسفت /135/1 : نآرقلا زاجم ك

 .70/2 ناقثالا (اردتقمو ارداق : اتيقم) يف سابع نبا لوق قرزألا نبا لئاتسم ىف يرو"
 : 1525 ةييزقلاب رسم“

 . 85/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /133 : بيرغلا ريسفت /135/1 : نآرقلا زاجم 5
 04 تملا

 .103 : حاضيالا 0.

 حاكتلا باتك 157 : يراخبلا حيحص /20 : ثيدحلا حاكتلا باتك (532/2) : أطوملا *'
 ةريره يبأ نع مهلك 34,33 ثيدحلا حاكنلا باتك (135/4) : ملسم حيحص /27 بابلا
 .(صض) سابع نبا نع 8: بابلا حاكنلا باتك (432/3) يذمرتلا نس /(ض)

 .124 : نآرقلا خساون /184 : حاضيالا 7

1) 
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 5 1 م اشرإع تاق ث نع 187 عج

 ةيآلا 2! (ًالوط ْمُكْنِم ْعطَتِسَي مل نَمَو) : ىلاعت هلوقو (ظا3)
 15 34ل)ره ةره 2

 ا دق م د لا ل لاك قبل

 .”ملعلا لهأ رثكأ دنع راتخملا وهو «.خسنب سيلو نييبتو اهل صيصخت كلذ

 هورزعه ملم ل6

 ندا نه ووين يالا" (نهْنم هب متعتمتسا امف) : ىلاعت هلوقو

 (7(ءاسنلا متقلط اذإ اونمآ يذلا اهيأ اي): '”هلوقب ةخوسنم اهنأ سابع

 هللا لعج امب ةخوسنم اهنأ سابع نبا نعو ةشئاع نع ىوريو ...ةيآلا

 قادصلابو نيجوزلا نيب ثاريملابو ةدعلابو قالطلا نم جوزلا ديب

 دمحم نب مساقلاو بيسملا نباو ةورع لوق ىهو .يلولاو ةداهشلاو

 ىف اهنكل حسنت مل ةمكحس اهنأ سا نبأ نع ءانج.ةقاو:'"!ىدستلاو
 ْ .7ةعتملا يف تسيلو حيحصلا حاكنلا

 لك ...ةيآلا 1 (هب َمُتْيَضاَرَت اًميف َمُكيَلَع َحاَنِج آلَو): ىلاعت هلوقو

 هذه نإ : لوقي ةخوسنم اهنأو ةعتملا يف تلزن اهلبق ةيآلا نأ ىري نم

 َتَكَلَم ام نم تاّئمؤملا تائصحملا ّمكْنُي نأ ًالوط مكنم عطّتسي مل نمو) 25: 0

 ...ةيآلا (تاّنموملا ُمُكتاَيَتَف نم مُكُناَمْيأَم

 184 اهوا
 35 :ءايشلا "

 1857 ءاضألا يف يعم ةبلإ يفد ام اذهوأ“

 امن ا
 183 حاصيذلا 1103 عيشلاو تنقل «ييامحلا“"

 1 ةلطلا 7
 .186 : حاضيالا /103 : خوسنملاو خسانلا : ساحنل

 ناهس ايست 7"
 ك4 اولا 3"

5 | 
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 نيثلا انامخو ف ةفسلا ىف"! ةدقللا اك هج منين ذي ةكوسشتتب اننقيأ
000 

 اهلبق ةيآلا نأ ىري نمو ,' عادولا ةجح موي ملسو هيلع هللا ىلص

 اطقسي نأ يلولا وأ ةجوزلل زوجي ءرسعملا جوزلا نأو حيحصلا حاكنلا

 اعلا نشعر دع

 نبا نع ىودي ' 0 الإ: 0 هلوقو
000 

 اها 0 نم اونا ْنأ ُمُكِسُفْنأ ىلع ةلَو)

 دم 4 ف اكفنا ودمللا ىلا واشاد يع ين نسر وسلا

5577 : 188. 

 اهيأ اي : لوقي وهو بابلاو نكرلا نيب امئاق (ص) هللا لوسر تيأر لاق (ض) ةربس نع 7
 ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق هللا نإو ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك دق ينإ سانلا

 ا 0 حيمص)

 0 ل يصل دما

 ': هيلع ابقعم لاق مث 187 : حاضيالا يف يكم هلقن امك ةشئاع لوق اذهو /5 : نونموملا"

 رك نأ نوهت ال تو رتلام فكيف وك طش احلا لعاب فوقك نإ لع نوكم اكأل دهر

 ا ل ا ل

 نآرقلا خسني الو لزن يندملا لبق هنأل ,يتدملا خسني ال يكملاو .يكم ةيآلا (مهجاوزآ ىلع الإ)

 . "دعب لزني مل انآرق

 .189 : حاضيالا / 105 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (”

 20 ال77

 ,190 : حاضيالا 7
 1 و قل 9

 ةدع هل ءيضاقلا ءيرقملا يوغللا ثدحملا هيقفلا يدادغبلا ,مالس نب مساقلا ديبع ىبأ وه ''

 .(ه224 : ماع ةكمب تام نآرقلا بيرغو خوسنملاو خسانلا : اهنم فيناصت
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 نإف ةخوسنم نوكت ال ةيآلا هذه نأ ءافخ الو !!ةمألا رابحأ

 لكأو خوسنملا لحأ ام مرحيو خوسنملا مرح ام لحي : 2!خسانلا

 الو صن (و19)نم هللا نيد يف ءيش هلحي ال لطابلاب سانلا لاومأ

 ال اهيف ركذ نم تويب نم لكألا نم رونلا ةيآ هتلحأ ام /لكو سايق

 لكأ وه سيلق .نير وكذملا تويبلا بايرأ نم سفن بيط نع الإ نوكي

 ام ريغ ىنعم : (لطابلاب) هلوق يف اولوأت اونوكي نأ الإ لطابلاب لام
 ل1 يهل تفشي كلارك يباع نحت كارد

 ندا لانو 0 ا نيدلاو): لافت هلوسقو

 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو) :””هلوقب ىلاعت اهخسن :سابع

 .""ملعلا لهأ نم ةفئاط لوق ىهو ثيراوم اب اضيأ اهخسنو (©7(ضعبب

 : نييوغللاو نييوحنلا تاقبط /148 : نييوغللا بتارم /93/2 ق/7 ج : دعس نبا تاقبط)

 /141/1 - ىابعلا ءارقلا ةفرعم / 12173 2 اولا هايقا /92 : يزاريشلا تاقبط 09

 1327/2 قيوسفلا :تاقنلك /1 7/2: ةياهنلا ةياغ

 189 اا

 ديع : ةعيرأ مالسإلا ءاملع : رهاط نب هللا دبع لاق" : 210 : نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ''

هنامز يف نعم نب مساقلاو هنامز يف يبعشلاو ,هتامز يف سابع ني هللا
 مالس ني مساقلاو .

 . "هنامز يف

 .اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط لصألا يف

 .190 : حاضيألا 0

 3 لا

 197[ عاضبالا, 105+ يدنا ةيناحلا ينامقنال7

 خوسنملاو خسانلا يفو /75 لاقنألا ةيآ دوصقملا نأ 40 : ةداتقل خوسنملاو خسانلا يف ©

 ْ .6 : بازحألا ةيآ : 106: ساحنلل

 نبا ةداتق ىلإ ةفاضإلاب 192 : حاضيالا يفو /40 : خوسنملاو خسانلا : يف ةداتق هلاق 7”

 .دهاجمو ريبج

26] 



 مهئانبأ ريغ نونبتي نيذلا يف ةيآلا هذه تلزن :بيسملا نبا لاق
 ع 5 ع 2 21 59 5 5 اع . ّ

 ىلوأ مهضعب ماحيرألا اولوآو) : هلوقب كلذ هللا خسنف :مهنوثر ويو

 ةنوعملا ىلع ضحلا :اهانعم نأو ةمكحم اهنإ :ليق دقو (ضعبب

 ار
 .٠ رصخلاو

 متنأو ةالصلا اوُبَرْفَت هت آل اوُنَمَأ نيذلا اخو لاق لوقو

 اهيأ اي) : د يف وقس ناك ايجي بقمألا ع را

 أذإ اونمأ نيذلا اهيأ اي) ل اهخسن :ةمركع لاقو 200 متنأ

 مهل حيبأ ناك هنأ ديري '7...ةيآلا (مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق
 رمخلا تناك ذإ ءركسلا لوزي ىتح ركسلا لاح يف ةالصلا اورخؤي نأ

 .193 : ح اضيالا /106: خوستملاو خسانلا : ساحنلا '')

 مكناميأ تدقاع اع نيذلاو) ىلاعت هلوق يلا ": 106: ا دا : ناكل 3

 110 ا ا ا ا وع اور

 ."دفرلاو ةنوعملاو رصنلا نم هيلع مهومتدقاع امب مهل

 .43 : ءاسنلا 3

 خوسنملاو خسانلا يق ءاملعلا فالتخا 107-108 : خوستملاو خسانلا يف ساحنلا ركذ

 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ) : اهتخسن : لاق هنأ سابع نبا ىلإ هدنسب ىورف .ةيآلا هذهل

 رمخلا ميرحتب تخسن : دهاجم لاقو "6 ةدئاملا" ...ةيآلا (قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو

 رمخلا امنإ) : اهخسن لاق (ض) سابع نبا نع ةمركع نع ... : 130 : نآرقلا حساون

 ...ةيآلا (رسيملاو

 اكل

 .193 : حاضيالا /10 : ساحنلل خوستملاو خساتلا : رظنا 9

 60 سال
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ٌ 01 5000006 1 : 
 ركسلا زاوج نم باطخلا موهفم نأ دحأ فلتخي ملو ٠ ةمرحم ريغ

 5 8 5 1 د (2) 00 :
 متنأ لهف) : هلوقيو (هوينتجاف) : هلوقب خوسسخم ةيآلا هذه يف

 .هركذ مدقت ام (نوهتنم

 ركسدلا فقم هيك هب الا نإ هوس وي ديالوولا "كاهن لاكو
 للا نفل وخلا نه وكسلا ايف 4( 1 .

 اة 0 ا نإ ل 3 ولات لوقو
 ةرقد 6 ةهرمه م 8 هقري ام يدد د © قف 6ز و

 ل 3 ا ا د
 ا عي س(8 1

 ترفغتسا مهيلع ءاوس) هللا لزنأف "'”'نيعبسلا ىلع نديزال ' :ملسو
 هايد هادع م ساهم هس هاه ب

 0( ميز هللا رقم حل مل دوكتسلا عل هامل
 1( نضتلاب) 13: هما

 194: ةيوو

 هن 105 نزلا شن اعكملا عيئاقلا) ل تابارخلا يللا مسلم عر كاشعلا وهلا
 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 53/4: بيذهتلا 9 /332/4 : ريبكلا خيراتلا)

 .(216/1 : نيرسفملا تاقيط 0

 : ماسمالا مسا نجح فوو نكدذ هوبا دبع 353:51108 ا خوتتلا و كماتلا «يناضلا
 .(اعم امهركذ) 124

 .64 : ءاسقلا

 .(75 - 4 دما ةمالس نبا 4 ا ا
 ةروتلا )00

 هيفا (ىض) رمع نبا نع 12 نياتناو ل وسب قايد ناكل 6ع و افملا ةطحتبجا"

 تدز ول ينأ ملعأ ول) هيفو (ض) رمع نع (ض) سايع نبا نعو (نيعبسلا ىلع هديزاسو)

 .(اهيلع تدزل هل رفغي نيعبسلا ىلع
 .6 : نوقفانملا

 سل

 قل

2053 



 الا انكنأ هنا هذه كو انكف

 ا ...ةيآلا 0 0 5-0-0
(18: 0 

 0 نأل 0 0000 3 8 3

 نود مهضعب رقنيو ءاعيمج داهجلل اورفني نأ نيب نوريخم سانلا نأ

 ,”!ءيمجلا ىلع اضرف ريفنلا نوكيف ةجاحلا دنع الإ ةيافكلا ىلع ضعب
 وهو ةخوسنم ريغ ةمكحم ةيآلاو :مويلا ىلإ قاب عامجالا اذه مكحو
 .*ءاملعلا و وهم لوق 6 5

 1 هوم رق هل ك

 (مهظعو مهنع ضرعأف) : ىلاعت هلوقو

 ."'(ًاظيفح مِهيَلَع َكاَنْلَسَر ا اَمَقِ) : ىلاعت هلوقو
 ت9( سمسا 8 تام رع © 8 © 8 1 كح

 ل

 نيللاو ةللاطقلا مييزتك ةلظلكلا نأ 1 امك 0 57 :قينسلا

 هذه يف خسنلا بر دقف 131 : نآرقلا خساون : رظناو 75 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا (''

 .ةيآلا

 ./1 : ءاسنلا

 75 + عوستملاو خسانلا :ةمالس نبا /34 + خوستلاو خسانلا + عوج نيا

 "مما ند

 216-217: انخألا 7
 217 فيفا“

 63 هتانيفلا 7

 1850 ؛ ءانستلا" 9

 51 راوسلا 7

 نيا /34 + موسنملاو خسانلا : مح نيا : نم لك ةخوسنم اهنإ لاق ىلوالا ةيآلل ةبسنلاب

(2 
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 لابضتالا كوستي نزع مكحتم ميظعو مهذغ نطورعاو ةلوق نأ ليق دقو

 ا م مواح ا نإ وسلا هم رخل

 نم انلسر ا امور :لاجف "ينقال الوق يسم يف ْمِهَل لَقَو)
 ةيآلا نا

 (4/(ةّيحتب مثيب متيدح 5 :رشاعلا بزحلا

 :هييرغ

 هيفا نق اه ند تسال "رك قو "اننا مااا (56

 .©نيتفلتخم نيتقرف : يأ (ْيفَنِقفاتْلا يف ْمُكاَمق)

 215 : حاضيالا يف يكم لاقو /131 : نآرقلا خساون /74 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس

 اهنأ ىلع ءاملعلا رثكأو : ةءارب يف فيسلا ةيأب ةخوسنم اهنأيب سابع نبأ لوق در ىأ نأ دعب

 خحوسنملاو خسانلا يف مزح نيا : ةخوسنم اهنإ لاقف ةيناثلا ةيآلل ةيسنلاب امأ ..ةخوسنم ريغ
 .ةخوسنم ريغ اهنإ يزوجلا نبأ لاقو /76 : خوسنملاو خسانلا يف : ةمالس نباو 06

 : حاضيالا ىف ىكم /34 : خوستملاو خساتلا : مزح نبا : اهخسنب لاقف ةثلاثلا ةيآلا امأ

 اس نا لاهو فيستا هن كاهل تساتلا نأ ىلع مهل 13323 رققلا هسلون م6
 ./6 : خوسنملاو خسانلا

 .مكحم اذه (هللا ىلع لكوتو) خوسنم اذه (مهنع ضرعاف)
 .215 : حاضيالا

 .63 : ءاسنلا

 64 باسل 7"

 قل

(2 

 (مويقلا يحلا وه الإ هلا ال هللا) شرو ةياور قفو بزحلا ةياديو .86 : ءاسنلا 98
 /(87) ...ةيآلا

 .87/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /135/1 : نآرقلا زاجم

 .ءزجلا اذه نم 76 : ةحفصلا عجار

 .133 : بيرغلا ريسفت

(35) 

5 

3 
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 .(©ءالستسالاو دايقنالا (؟!(ملّسلا)و للص يلمع لا
 . 1 امقلا اول د1 ا يأ" د ٌرضلا اولوأ" و (5

 اة'ةنجلا (ىَتْسحلا)و
 نيلوقلا الكو .'ايرطضم ليقو .”/ارجاهم يأ (ًامَعاَرمِ)و (0

 نم ذوخأم : ليقو .هرجه لاح يف ايرطضم : كلذ ىنعمف ءبيصم
 ١ 1 فاق وم مالا

 ."' كاهيف متدعابت : ليقو ءاهيف مترس : يأ (ضرألا يف متيَرَض د (101

 .88/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /133 : بيرغلا ريسفت /136/1 : نارقلا ةاحش

 1 ا 133 : بيرغلا ريسفت ع

 5 :يارعاو نارا نضام 19 ئيوقلا نوف 15611 قازقلا ف ا

 .94 .9] 90: + تانآلاا ىف تركت 8

 و 00 هبارعاو نآرقلا يناعم /134 : بيرغلا ريسفت /136/1 : نآرقلا زاجم

 .108 ا

 ليبس ىف نودهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ نونموملا نم نودعاقلا يوتسي ال) ةيآلا يف *
 ...ةيآلا (...هللا

 93/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /134 : بيرفلا ريسفت /138/1 : نآرقلا زاجم ''

 53/2 + يواقلا هزت 193 2 :!هيارغاوب نارقلا يفاعم 31/5 «ريطملا ردت
 96/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /134 : بيرغلا ريسفت /138/1 : ةارعلا زاهم

 .187 : بولقلا ةهزن

 .96/2 : هبارعأو نآرقلا يناعم /242 /5 : يربطلا ريسفت 1

 ."مغعر ةدام": بغارلا تادرقم /97 - 96/2 :هبارعاو نآرقلا يناعم : رظنا ''')

 .ءزجلا اذه نم 85 : ةحفصلا عجار مدقت "2
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 .(!!اتقوم : ىأ (ًاتوُقْوَمْو (3

 .'لاوفعضت : يأ (اوُنِهَتِ)و (4

 .""”بلط يف : يأ (ءاَقتْبا)و
 .دنالا نود أ (نوعلاب زو (920)

 '”'نونوخي : يأ (َنوُناَتْحَيِ)و (7

(070 

 .هتيأرقو 00100 أيأ : ىتعب ٠

 8 ع ل 2 59

 .""'مهرس نم يأ (ُمُهاَوَجَ نم)و (4
 هنأل ؛ةمعط ابأ ينعي ؛هيداعي : يأ (لوُسرلا ققاشي نَم)و (5

 نأ طل هلق اسوي اك هللا: يئاع ةكللا كويس قو انيك وةك ىلا | قولا

 0 طئاحلا هيلع عقو
ٍٍَ 

 7 : هبارعاو نآرقلا يناعم /135 : بيرغلا ريسفت /139/1 : نآرقلا ءاجيتي1

 0 : بولقلا ةهزن /100/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /135 : بيرغلا ريسفت

 .100/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /135 : بيرغلا ريسفت 7

 .219 : بولقلا ةهزن100/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /139/1 : نآرقلا 35 8

 .نوتوخت 92 ::بيرالا ةفحت' /ةتايخلا نم نولعتفت : 49 ::بولقلا ةهؤت 7

 رشب ةمعط ىبأ ليقو ءرمع نب جرزخلا ني رفظ نب ةثراح نب ىرمع نب قريبا نب ةمعط وه *

 دقو نا الا ماجو يلظيالل يططماللا لوجو عع ارك مالا وجت يراصنألا قربا نب

 .هناميأ يف ملكت

 .(515/3 : ةباصإلا /75 /6 ةباغلا دسأ)

 : زيجولا ر رحملا /103 : لوزنلا بابسأ /102 - 101/2: هبارعاو نآرقلا يناعم

47/14 
 203 : بولقلا ةهزن /104/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .248/4 : زيجولا ر رحملا /106 - 102 - 101 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم أ”

(7 

(8 
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 اي

 02( 7 5 ل 5

 3 50 عار قرة ساعم

 .7نوقشي : يأ (َنُكَتبِيَلِ) و 9
 ,لثملا رئكاسو ناذآلا عطقو ءاصخلاب ينعي (هّللا َقّْلَخ نريَقيَل) و

 هلا قيد تنهال قلخت نإ + لق دقو

 :ءىشلا نعم صاح : لاقي لدعم : ىأ (امصيحم)و (121

 مساي هومس دق ام : 110/8 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ةانمو ىزعلاو تاللا ينعي ه5

 ميس امو ةاكمو: ىزعلاو فاللا ءانشألا | ويس نوك رقما هع تفح ةانألا

 ةهزن 108/2: هيارعاو نآرقلا يناعم /135 : بيرغلا ريسفت /140/1 : نآرقلا زاجم َّى

 175 وللا

 : 124 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /هعطق : هكتب : 140/1 : نآرقلا زاجم ©

 اذإ هكتب: لاقي ءاهنوقشيو اهنوعطقي يأ ؛ 136: بيرغلا ريسفت /هقش هكتب نماهنوعطقي
 اكتب هكتبأ ءيشلا تكتب : لاقي ,نققشي : يأ /109/2: هيارعاو نآرقلا يناعم /هب كلذ لعف

 ...عطقو ةعطق لثم :كتيو ةكتيو .هتعطق اذإ

 .110/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /136 : بيرغلا ريسفت ”

 نع صاح ءالدعم : 124 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /هنع صاح : 140/1 : نآرقلا زاجم 0

 : بولقلا ةهزن / أجلم الو الدعم : 111/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /هنع لدع : قيرطلا

 .ًاجلم : يأ الدعم يأ [6

 .164 : بولقلا ةهزن /140/1 :نآرقلا زاجم 9

 :5:+ ناولقلا ةشوو 3
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 حالا ' 5 ع ردو 2

 دق هر

 دوخأم وهو يل ل تا 5 (5

 .912اياحملاو :اهيف' ليلا وهو ةداهسلا يف يللا قت

 0 : يأ 0 (041

 26( ِء ما
 نيرمأ نيب نيددرتم نيبرطضم: يأ (َنيِبَدِيَدَم)إو (3

 نأ ينعي :ىلفسلا ةقبطلا يف : يأ (لقسآلا كّرَّدلا ىف)و (5
 0 ١ ا

 . ضعب نود اهضعب تاقبط : يأ تاكر د رانلا

« 

 هخوسنم

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 .(صنلاب) 184 : بولقلا ةهزن /114 - 112/2: هبارعاو نآرقلا ىناعم '')

 ع1 1972+ ةنارغاو خارقلا يناعم /(سابع نبا لوق هنأ ركذإ 316/5 : قرشا ميسا

 نم : 136 : بيرغلا ريسفت /هريغ وأ قح نم هتيول ءيش لك : 141/1 : نآرقلا زاجم ”

 .نيمصخلا دحأ ىلإ ليملاو ةداهشلا ىف ىللا

 .122/2 : هبارعاو نآرقلا يئاعم /136 : بيرغلا ريسفت 11 + وقنا اح ك

 ىلاسُك هعمجو نالسكو لسك وهف لسك : لاقي + "لسك ةداما " :تغقارلا تادرقم"7

 .كرحتلا نع ةرتاف : لاسكم ةأرماو "..." ىلاسكو

 .نيرفاكلا ىلإ ةراتو نينموملا ىلإ ةرات نيلئتام نيبرطضم : يأ : "بذ ةدام" : هسفن

 9 : بولقلا ةهزن /142/1 : نآرقلا زاجم 7

6 
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 نبا لاق ....ةيآلا 17 (مْوَق ىَلِإ َنوُلصَي َنيذلا َالإ) :ىلاعت هلوق
 0)(ههومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف): (2)هلوقب ىلاعت اهخسن :سابع 3 3 1 8 5-0-6 2 8 014 2

 .((ةفاك نيكرشملا اولتاقو) :هلوقبو ....ةيآلا
 در سوات © سس ه8 قم س8

 (مُكوُلتاقي ملف مكوُلَرَتعا نِإَف) :ىلاعت هلوقو هلا
 هع # َ 0 وف سات ساس هو مهرس

 ةيدف 1 مهَتِيِيو مكّديِب موق نم َنأَك نإو) :ىلاعت هلوقو
 دارا كوسم امهن# سورا نيا :لاتف هك ةيآلا | دوز نا"#" هذال
 ...ةيآلا (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف) :'7ىلاعت

 ىلاعت اهخسن ...ةيآلا 7" (دمعتم معتم ًانموم لكقي نَمَو) :ىلاعت هلوقو
 ...ةيآلا 19 (َكلَّذ َنوُد ام َرِفْعَيَو هب كَرشي نأ رفغي آل َهَّللا نإ) :" 'هلوقب
 ىلإ ...نيتيآلا (َرَخَآ ًاهآلا هّللا َعَم َنوعَدَي ل َنيذلاو) :ناقرفلا يف هلوقبو

 ظ .(11!(ًميحُم ًاروُقَغ) :هلوق
 نمو) : هلوقل ةخسان اهنإ : كلذ سكع ناقرفلا ةيآ يف ليق دقو

 907 ةيبتلا ؟!'

 يق امك اضيأ ةداتق لوق ىهو /195 : حاضيالا /109 : خوستملاو لحل نياقحلا ©
 .4: هل خوسنملاو خسانلا

 .5 : ةيوتلا ©"

 .كلذك ةيآأ فدصلا ىف دجوت الو ”ةفاك نيكرشملا اولتقاف) لمعألا يفو " 36 : ةبوتلا 9
 1 ْ .90 : ءاسنلا ©

 192 ماسلا

 .196 : حاضيالا 7

 .93 : ءاسنلا 9

 .78 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا /35 : خوسفملاو ا رن
 116 :ءامجلا 9

 .70 - 68 : ناقرفلا أ ''

230 



 .(انموم لتقي
5 1 

 0 - نع ا الكو
20 

03 ) 
 000 ديف دش نقلا

 فالدخاو 7 كلتا | نم ةعامج نع لوقلا اذه عنصو ا ةقمش آلا

 '"(هؤازجف) ةيآلا يف هلوق ليوأت يف مهنيب

 3 هه تك © اي ©ثرسرعا ع 8 سام

 520 .ةيآلا 77(اوُرُصْقَت نأ حاَنِج ْمُكيَلَع سيَلَف) :ىلاعت هلوقو

 يف نفسلا يف نيصقتلا نم ماسو يلع هللا: قلص هللا: لؤتسو هلْكف انه

1 

 .197: حاضيالا /111 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (')

 يحولأ بتاك ناك ءيباحص ةجراخ وبأ يجر زخلا 00 كاحضلا نب تباث نب ديز وه 7

 (ض) ركب يبآل فحصملا يف هبتك يذلا ىهو (ص) يبنلا دهع يف نآرقلا اوعمج نيذلا دحأو

 .(ه 56: ت)ناضمألا ىلإ فحاضلا نهج نيح (ض) نامثعل مث

 /35/1 :رابكلا ءارقلا ةفرعم /278 /2 : ةياغلا دسأ /537/2 : باعدتسالا)

 .(543/1 : ةباصالا /296 /1 : ةياهنلا ةباغ

 .197 : حاضيالا /110 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ©

 205 + ماضتألا 1112 خوشلاو ةساتلا ”ناكتلا

 .205 : حاضيالا /113 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7

 لتاقلا يف ةئيشملاف .ملعلا لهأ نم ةعامج دنع اهليوأت اذهو ةمكحم يه": 198 : حاضيالا

 "...بات اذإ هنع افع ءاش نإو هازاج هاش نإ هللآ ىلإ دمع

 (اورصقت الإ حانج مكيلع سيلف) : لصألا يف يهو) .101 : ءاسنلا '”

 .(ض) رمع نع 4 : نيرفاسملا ةالصلا باتك (143/2) ملسم حيحص : رظتا “

 1 بابلا رفسلا ىف ةالصلا رنيصقت باتك (121/3) يئاسنلا نفس

29 [ 



 ريصقتلا بهذ ال ةخوسنم تناك ول اهنأو ةمكحم اهنإ :ليق دقو
0000 

 20( ات نم لقسألا كَّردلا يف َنيِقفاَتملا ن !) :ىلامتهلوقو
 ...ةيآلا

 ...ةيآلا (اوُباَ نيذلا ّالِإ) : ”ةيآلا رخآ يف هلوقب ىلاعت اهخسن
 دحام ود امرأ خسنب سيل ءانثتسالا نأل .ةمكحم اهنإ :ليق دقو
 .كلذ ركذ مدقت دقو هنم ىه يذلا

 .(5)(لوقلا نم ءوسلاب َرِهَجلا هللا بحُي آل) رشع يداحلا بزحلا
 :هسبيرغ
 .(©ةفاننخلا عقم: ةاتعم : ريسفتلا لهأ لاق (ملظ نم الإ 8
 للا انه ةاطلسلا نزكينكا قكمي ديت: (انيبم اناطلس) 8

 ."!ناهربلاو ةجحلا : نوكي نأ نكميو
 يف هركذ يفوتسأسو «'”!لطابلاب افذق يأ (ًاميظع اناَتِهب) و (6

 .باتكلا اذه متخ باب

 214 مانقزالا 113: وشلاو عيباذلا» نياهتلا "'

 145 لا

 .78 : خوسلملاو خسانلا : ةمالس نبا /35 : خوسنملاو خسانلا مزح نبا 0
 .139 : نآرقلا خساون رظنا 9

 148 ءامضلا ©

 يذلا وه ,101/3 ج/1 ق بلعت سلاجم /ةفايضلا عنم : لاقي : 136: نيرزفلا ريسفت 7
 .ىرقلا عنم

 .اضيأ ةجحو ةردقو ةكلم يأ : 115 : بولقلا 1

 .همظعو هتدش نم ريحي يذلا بذكلا : ناتهبلا : 128 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

2902 



 ."""انيقي هب ملعلا اولتق : يأ (ًانيقَي ُهوُلَتَق)و (57

 / "ا ءركد دقت دق[ نوخيسارلا) و 3
 ."!رادقملا اوزواجتت : يأ (اوُلْقَ او 0 (و21)

 نش يل (فكْتسي ميو (72

 .”!اولضت الكل : يأ (اوُلضت نآ)و 5 ع

 0 ا
 جهارمارييا هيد

 محل تلمْكأ مويلا) : '”يهو عادولا ةجح يف اهب فقاو يبنلاو
 ...ةيآلا "7(مُكّديد

 *!ضئارفلا نم اومزلا ام اهنإ : ليقو .دوهعلا (دوُقُعلا)و (
 كلذب تيمس : لاقي «ناويحلا نم لقعي ال ام لك يه (ُةَميِهّب)

 وهف باوجلا نع مهبتسم لكف : قلغتست : يأ باوجلا نع مهبتست اهنأآل
90 

 .129/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /137 : بيرغلا ريسفت أ'

 .ءزجلا اذه نم 60 : ةحفصلا عجار 57

 .135/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /137 : بيرقلا ريسفت /143 /1 : نآرقلا زاجم 9

 .137 : بيرغلا ريسفت /144/1 : نآرقلا زاجم 5

 .136/2 : نآرقلا يناعم /137 : بيرغلا ريسفت '"

 : زيجولا ررحملا "يف ةيطع نبا لاقو /404/1 : فشكلا /108 : لوزنلا بابسأ 9

 (ص) يبنلا ةرجه دعب نآرقلا نم لزن ام لكو "..." عامجأب ةيندم ةروسلا هذه : 0

 ,يندم وهف

 تا
 ./2 : هيارعأو نآرقلا يناعم م37 +:نرغلا نيدسفت كب

 ام لك 41 بولقلا ةهزئ ,/اهلك شوحولاو منغلاو رقبلاو ليإلا :138 بيرغلا ريسفت 09(
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 أ "”مرحملا وهو مارح عمج (مرح)و
 .ةرقبلا ةروس يف اهركذ مدقت دق 27 (َرئاَعَش)و 2

 دلقي لجرلا ناك .مرحلا رجش احلب ةدلقملا لبإلا (َدآلقلا الو)و
 20 ثيح كلذي نمأيفق هب هريعب

4 
 5 )هيدماع : يأ (َنيمآ 5

0-0 9 

: 
 . هراجلاب : ي (مهبر نسم و "2 فقل اقوا 3 الضق

 .""”جحلاب : يأ (ناوض هر )و
/ 
 15 0 5 هع

 هلهأ ةميرج نالف : لاقي ,مكتيسكي ال نات

 وا يأ مهمر اجو

 و

 ا ا
 /4 : هبارعاو نآرقلا يناعم /138 : بيرغلا ريسفت /146 - 145/1 : ناقل اس7

141. 

 رئاعشلا نم ةورملاو افصلا نوري ال برعلا ةماع ناك : 298 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 /1 : نآرقلا زاجم /كلذ كرت اولحتست ال : ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ءاهنيب نوفوطي الو
 هتعاطل املع هلعج ام" : 138 : بيرغلا ريسفت /...ايادهلا يهو ةريعش اهتدحاو 6

 /2: هبارعأو نآرقلا يناعم /كلذ هابشأو هيف اوداطصتف هولحت ال : لوقي .ةريعش اهتدحاو

 يي رعاه ىلإ فنون ملقا نا شا اساسي رت ةريجت كندر ةتايتجلا

 .142/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /139 : بيرغلا ريسفت 0

 .139 : بيرغلا ريسفت /146 /1 : نآرقلا زاجم 7

 يالا انا ويخرو هنهيزب نم الصف وكيد كلا ىفوت "هللا وح اليخف "+ لضألا يو"

 :1399 ةيورشلا نيميقت

 ةيييدصلاو فس“

 .143/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /ةحف !او هسفن 9
 : هيارعاو نآرقلا يناعم /139 : بيرغلا ريسفت /299 /1: نآرقلا يناعم : ءارفلا 09(

2/. 
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 من رج نع

 انآنش انشي ينش : لاقي .موق ضغب يأ ' '"(موق ناشر
 حتفلاب وه : نويرصبلا لاقف .اهناكساو نونلا حتفب ءارقلا تأرقو
 :نويفوكلا 0 ,موق ضيقيب : ىنعمب ناكسإلابو ءموق ضغب :ىنعمب
 نكي نأ ناكسألا ناك اذإ "”هيؤوه ناجل دقو.” نار دقه انغش امه
 ا 7 نبلا ةلعجب نكل ."7قلز تاه ويا جن علو 01و ذيصم

 ناني ةرينماو» قاع لوز بوحلا نع "دير ونلا نكحو
 را ع بك

 ا )ةرقبلا ةر وس يف كلذ ترسف دقو ءحمذ : يّ (لهأ)و 3

 .119 : بولقلا ةهزت /156 ,143/2 : 5 نآرقلا يناعم / 140 : بيرغلا ريسفت ("'

 رماع نيا أرقو «نونلا ةكرحم (موق نانش) يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك 35 نو

 .اهناكسا امهنع درو امك نونلا حتف عفاتو مصاع نع دروو نونلا ةنكاس (نآنش)
 .(98 : ريسيتلا /242 ةعبسلا باتك)

 .119 : بولقلا ةهزن /147 /1: نآرقلا زاجم 7

 .25 - 21/4 : ”باتكلا" هيوييس

 رعشلاو ةغللاو نآرقلا مولع يق مامأ يرصبلا يتاتسجسلا دمحم ني لهس متاح ويأ ىه 7

 ."تاءارقلا ىف فتص نم لوأ هيسحأ ": ىيرّرجلا نيأ هنع لاق (ه 255 : ت)

 . 20/1 : ةياهنلا ةياغ /179 / 1: رابكلا ءارقل ةقرعم /94ب نييوغللاو نييوحتلا تاقيط /130 : نيدوحنلا بتلرم)

 "دامس" < ليصالا يف 1"

 ىلع يتأت الر داصملا نأل اطلغ هآرو نوتلا ناكسبإ متاح وبأ زجي مل ": 404/1 : فشكلا َ
 . "تافصلا ناكسإلاب ينأي امنإ نالعف

 ه 214 : ت) يوحنلا دي يبأب فورعملا يراصتألا يجر زخلا سوأ ني ديعس ديز وبأ ىه 5
 (ه 5 وأ

 ةياغ /30/2 : ةاورلا هاينإ /165 نييوغللاو نييوحنلا تاقبط /73 : نييوحنلا بئارم)
 ا ةياهنلا

 .(صتلاب) 404/1 : فشكلا ''"

 :غوملا اذه حب 20 ةيقنعلا هنو "7"
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 001 نيم حج وك دج ب ؟*+

 مث ,توملا ىلع فرشت : يأ دقوت ىتح ةبورضملا مكفول
0 

 . ىددسح

 ل اى

 رثب يف : يأ ىلع نم ةعقاولا (ةيدرتملا)و
 .”ىرخأ ةميهب اهحطنت ةحوطنملا (ٌةَحيِطّنلا)و
 نسلا ءاكذ نم مامتلا : ةغللا يف '””ةاكذلا لصأ (مُتْيَكَذ ام ًالِإ)و

 : أ (متيكذ ام الإ) هلوقف ءبايشلا يف ةياهنلا /يهو همامت (ظ21) يأ
 عادلا تعطق ام نه انه اه مامتلاو "”'ءاعتلا ىلطغ هحبت متكردأ
 ." ديف اذإ هيلع هللا غشا نكذو هةمدوهتاف

 5 ةويسلا هراوتلا فو: ناصتألا ها( تتملاو
 اهدحاو رسيملا يف اهيلع نويرضي اوناك يتلا حادقلا (مالزلا)و

 ."!تكش نإ اهحتفو ىازلا مضي ملَز

 .145 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /140 : بيرغلا ريسفت /151/1 : نآرقلا زاجم 4

 : هيارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 140 : بيرغلا ريسفت /151/1 : نآرقلا زاجم 9
2 . 
 .140 : بيرغلا ريسفت /151/1 : نآرقلا ن ا
 48 2 ةيلزعاو قاوقلا ناك" 190: يورعلا نيش 151:1 قاوتلا ناهس"
 .ءان نودي " اك نلا " لصألا يف أ

 .93 : بولقلا ةهزن /146 - 145 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم أ

 اذإ هيلع هللا مسا ركذتو همد رهنت وأ هباد وأ عطقت نأ هتاكذو ,151/1 : نآرقلا 008 7
 .هتحيذ

 سا نآرقلا يناعم /152 واع 7

 14 م نآرقلا
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 / 5 3 5 ع نيام | اال رع 5

 :موملا 0 ةعماجم 9 0: 3 ا 0

5 

 :ءدكيصلا هل ل 500

 7 ناسكألا عاودعالا قيعي
 هلو

 6 بالك تاك يأ (نيبلكم)و

 .”'لالح : يأ (لح)و (5
 قيض نم يأ (جَّرَح نم)و (6 06١

 قوف ةبترملا يف مهو .ءءابقن عمجلاو ءليفكلا ٌبيِقَّتلاو (12
 7 دل

 ريسفت : نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف
 .عوجلا صمخلاو ةعاجملا : 141 : بيرغلا

 .149/2 + ةيارغاو نآزقلا يتاعم /141:: كيرقلا قيسفت: /153/1+ نآرقلا زاجم ©

 ا 41 : بيرقلا ريسفت /154/1 : نآرقلا زاجم ©

 .149 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /154/1 : نآرقلا زاجم 7

 .82 : بولقلا ةهزن /151/2 : هبارعاو نآرقلا ىناعم

 .156/1 : نآرقلا | زاجم'“

 / موقلا ىلع ليفكلاو نيمآلا وهو مهيلع بقني انماض : يأ : ةحفصلاو ءّزجلاو هسفن

 جاجزلا عسوتو /ةفارعلاب هيبش ةياكنلاو ةباقنلاو موقلا ىلع ليفكلا : 141: بيرغلا ريسفت

22 
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 .0هب اورمأ يأ (هب اورّكُذ)و

 نأ زوجيو ,ةنايخ ىتعمب ردصم وه :لاقي '””(مهْنم ةّئئاَح)و 5 يعاب حا 5 4. (8)رد 9# هد
 ةيغاط لوقت امك :نئاخ ىنعمب ةنئاخ لجر : لوقتف لجرل ةفص نوكي

 ليفكلاو ,ريمآلاك ةغللا ىف بيقتلا " : كلذ ىف 159 - 157/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم : يف
 : بولقلا ةهزن 5 قي رطر انما عورل فرع كلذكو ةباقنلا هتعانصو قس مقلاو "0
 ليتارسا ىتي قاثيم هللا تخأ دقلو) : ةيآلا يف بيقنلاو / " فيرعلا قوف بيقنلاو ... * 9
 ش ْ ... ةيآلا (ابيقت رشع ىنثأ مهنم انثعبو

 . يه ومدو دف "1 نلطضألا يقرأ"
 111 سول وييسر

 نآرقلا يناعم /156/1 : نآرقلا زاجم : نم بيوصتلاو "مهومترصق * لصألا يف 7
 ./159/2 : هبارعاو

 141١4 نيرقلا: نيشقت: /157/17+ قارقلا ناجم ""
 "ةيساقلا" ١ 142 : بيرغلا ريسفت /...ةبلص ةسباي : يأ /158/1 : نآرقلا زاجم 95

 .ةسيايلا يهو دحاو ةيساعلاو ةيتاعلاو
 .160/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /142 : بيرغلا ريسفت /158/1 : نآرقلا زاجم 58
 142 كيرقلا نيش"

 ركذملا يف ءاهلا ديرت برعلاو ؛مهنم نئاخ ىلع يأ" : 159 -- 158/1 : نآرقلا زاجم

 انه اه (مهنم ةتئاخ) لي : موق لاق دقو "..." ةمالع لجر و ,رعشلل ةيوأر ىه : مهلوقك
 ." ةدئام ناوخلل مهلوقك ر دصملا عضوم يف ةلعاف ظفل عضت دق ءبرعلاو ,ةنايخلا

208 



 ظ .وار ىنعمب '''ةيوارو غاط ىنعمب

 ,مهب انقصلا يأ : لاقيو ؛مهنيب انجيه : يأ (مُهنيَب انيَرَْأفلو (4
 . وردا قم نوخام: قفاز

 .20ةمالسلا قرط : يأ (مالسلا لبسس)و (6
 يتلا ةرتفلا ةدمو ء.عاطقنا نيح ىلع يأ (ةَرْثَق ىَلع)و (19

 دعم جرا هادا لإ موضملا عاقترا نف:لسزلاو ةلاسرلا هنك :تفطقتا
 ملعي ال هنأل ,ةرتف : ةدملا هذهل ليق امنإو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 الو ةلاسر نود ملاعلا اهيقف يقب ةدملا هذه لوط يف ةدم حيسملا لبق

04 
 : عز

 6 95 8 5 ا هو 2 2

 لا نسوا نيلظسلم ومو 7!( ةنيضقملا نهر الار 31
 7 5 و نع" ني يا

 .(")هللا لعج : يأ (هّللا ٌبّتَكو
 000 8 ١ : 5 7 ا

 يفوتسأسسو ل ”داهعالا ماظع ءايوقأ : يأ (نيرابج)و 02

 .باتكلا اذه متخ باب نم ميجلا فرح يف '””رابج ىنعم

 "ةناوو“ ندهألا يفر"

 161/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /داسفإلاو جييهتلا : ءارغإلا : 159/1 : نآرقلا زاجم 5

 : لاتيو ءاهانحيه : 9 : بولقلا ةهزن / " ...كلذ مهب انقصلا"

 !؟ءازقلا نم ةوكام كلذ مينيم انقيضلا  ةهذين انيرغأ

 .115 : بولقلا ةهزن /161 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم 9

 .153 : بولقلا ةهزن /162/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم“

 .ةرهطتملا : 160/1 : نآرقلا زاجم

 .162/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /142 : بيرغلا ريسفت ”

 142 + بيرغلا نيسقت /160/1 + نآرقلا ٌناَجِم '"
 .68 : بولقلا ةهزن /129 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 5

 ع ليوطلاوززاتفلاو ونكتلاو :ظالطسلاو واهقلا + اهينامهد نمت نداكتوجسلا يوغا را يكذا""'

 ل
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 :ةالحسلا ةيبكيلقت" !نوكلا ون عضو ينعي (نآلجر َلاَق)و (3

 ىلص /ناك دقو ءىسوم موق ءاحلص نم وهو .2نافوي نب بلاكو

 ىلإ اعجر اسملق : اهريخبي ايتأيو ءضرألا كلت اعلطتيل امهثعب هيلع هللا

 .”!امهومهجو امهوقدصي مل ليتئارسا ينب
 - قرفو ءاقرف قرفي قرف : لاقي قرف يأ ْ(َنَثْيَب قرفاق)و (5

 0 ادحاو ىنعمب اقيرفت ءارلا كب دشتي
5 

 1 !نولضيو نوراحي : يأ (نوهيتي)و 26

 ضرألا اولخدي نأ لبق نم روش ءارحص : ينعي (ضر ألا يف)و

 لالا

 .(68 : بولقلا ةهزن رظنا) وخلا

 .هتوم دعب ىسوم فلخ .مالسلا هيلع فسوي نب ميئارفا نب نون نب عشوي وه أ
 .(49 : يليهسلل مالعإلاو فيرعتلا /1852/6 : يربطلا ريسفت)

 تخألا ميرم هتحت تناك ءبوقعي نبا ذوهي نبا ضراف نب (اتقوي ىأ) انفوي نب بلاك وه

 .مالسلا امهيلع نوراهو ىسومل ىريبكلا
 .(بكوك همسا نأ هيفو) 9 : مالعإلاو فيرعتلا /176/6 : ىربطلا ريسفن)

 امهومجري نأ ليئارسأ ينب نم ةعامجلا دارأف": هيفو 176 : ىربطلا ريسفت : رظنا

 قه : ليقو ءرهفكم هجوب هتلبقتسا اذإ هتمهجو لجرلا تمهجت نم امهومهجو / " ةراجحلاب

 : * موك اذار !ةؤاتلا نسز كيسيكاو نتا ني بيمن لاق وكلا دال هلكت

 .160/1: نآرقلا زاجم 9

 .220 : بولقلا ةهزن /ةحفصلاو ءزجلاو هسفن (©

 رظناو / "اهلوخد مهيلع مرحم ةسدقملا ضرألا نأ ينعي : 63/2: هبارعاو نآرقلا يناعم 2

 .140 : نابلصلا مماظم
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 .©تنزح :يأ 'أ/ىسأ انأف اذك ىلع تيسأ : لاقي ءنزحت ال يأ (سأَت الَق)و

 (ةةظهخوسنم

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 لاق .(اناوُضرَو) هلوق ىلإ (هّللا َرْئاَعَش [ولحت ال٠: ىلاعت 1

 نيكرشملا اولتقاف) : "”هلوقبو ءفيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن: يبعشلا
 ةروسلا هذه نم خسن : لاق يبعشلا مالك نمو , 27 (مهومتدجو ثيح
 حسن (مارحلا) هلوق ىلإ (هللا رئاعش اولحت ال) : هلوق : ماكحأ ةسمخ

 :ديز نباو يدسلاو دهاجم لاقو «'””اودجو ثيح لتقلاب رمألا هلك كلذ
 نم مارحلا تيبلا دصقي نمم دحأل ضرعي نأ هيهن كلذ نم خوسنملا
 01( يطقاف) لوفي (مارحلا تيبنلا نيم الو ل :17!لوق ىف نيكوبشلا

 رثكأ لاقو ءيبعشلا نع اذه يكح دقو ,(مهومتدجو ثيح نيكرشملا

 .تلسأ اذكه : تيسأ قوف ةيوتكم يهو "اسأ" لصألا يف '"'

 142 7 ييرقلا نيس 1611/1 نارقلا واهم"

 (ةدئاملا ىأ) ةروسلا هذه يف ءاملعلا فلتخا : 114 : خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا لاق 3

 الف ؛تلزن ةروس رخآ اهنأ جتحا نم مهنمو "..." ءيش اهنم خسني مل : لاق نم مهنمف
 1 يما تاب اهدكا ووعد فق ءامتعلا نم هتك نأ ىلع": "ايش جركم نأ وحك
 لَو يذهلا لَو َّماَرَحلا ٌرهَّشلا آلَو ِهّللا َرئاَمَش اوُلَحُم آل اوُنَمآ نيذلا ا ا

 ...ةيآلا (ًاناَوضِرَو ْمِهْيَر نم ًالضف َنوُغَتِبَي َماَرَحلا َتيِبلا َنيَمآ الو َدالَفلا
 ريغ ةخوسنم اهنإ لاق نممو /218: حاضيالا /115: خوسنملاو غسانلا : ساحنلا 5

 .(41 : هل خوسنملاو خسانلا رظنا) ةداتق يبعشلا
 .5 : ةيوتلا 060

 | نضتلاب) 220 عاضيالا"“
11 

 .118 : حاضيالا يف ام وهو (اولتقا) : لصألا يف " (
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 ةيآلا اذه نم ةصاخ (هللا رئاعش ولحت ال) :ىلاعت هلوق نإ :ملعلا لهأ

 0 ا ل ا لا ل

 ,ةمكحم اهلك ةيآلا نإ : ليق دقو ءمدقت امك '”خوسنم ةيآلا ىقاب نأو

 نا هع هناي عيكاقلا خه نمو. !ةكيفن هلواك ىف ةدهاح اهنا
 1 و دك كوك فتسلا رك هكا 00

 هيزا قباةناق نيالا "7 يرو نات قلع نحب الوز قلاع ةلوقو

 ةصوصخم ةمكحم يه :دهاجم لاقو ,“ !لتقلاب رمألاب ةخوسنم يه

 .".ملعلا لهأ رثكأ دنع راتخملا وه اذه وار ا ةيع هلق اكن

 ةالصلا ىلإ /ٌمُتَمَ اَذِإ اوُنَمآ َنيذلا اهي اَي): ىلاعت هلوقو (ظ22)

 اهنأ فلسلا ءاملع نم ةفئاط نع ...ةيآلا '”(َمُكَموَجُو اوُلسعاَف

 ةالصلا ىلإ مئاق لك ىلع بجول خسني مل ولو: اولاق :ةخوسنم

 : ليقو ءايادهلا رئاعشلا : ديبع ىبأ لاقو جحلا كسانم : هللا رئاعش : سابع نبا لاق '')

 .(220 : حاضيالا) مارحلاو لحلا نيب تامالعلا : رئاعشلا

 .220 : حاضيالا رظنا ©

 دلق دقو اجاح ىتأ يدنكلا عيبض نب حيرش همسأو ميطخلا يف تلزن : (ض) سابع نبا لاق ©

 : رظنا) ةيآلا هذهب كلذ نع !وهنف هيلإ جورخلا (ص) هللا لوسر باحصأ دارأف هيده

 .222 : حاضيالا /107 : لوزنلا بابسأ

 .222 : حاضيالا /114 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا ©

 م

 223+ عاضيالا 116+ خوشتملاو ةيللا# قئاوحلا 9

 لاق 223: حاضيالا /... دهاجم كلذ لاق نممف :116 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ©

 لوخدب نيكرشملا ةبلاطم يف ةيآلا تلزن ةخسونم ريغ ةصوصخم ةيآلا .هريغو دهاجم

 ةيياوحلا ماع مارحلا دجسملا نع مهودص نأ لجأل ةيلهاجلا (داقحأ)

 .نسحأو ةيآلاب ىلوأ لوقلا اذهو : 224 : حاضيالا 9

 .6 : ةدئارإ 9
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 كيده نم ةنسلا [نهل خشاتلا نأ اًوركذؤ“:''!اويطعتم' ناك ناو ةزايطلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نش ا

 تاولصلا ىلص حتفلا موي ناك املف ؛ ةالص لكل ًاضوتي ناك : ملسو

 : لاقف ,هلعفت

 6 كذب دامو تا 6 5 : ع 5 7 هل 55 . ل

 لاق ةنفلا ف ريفلا مستو متم نمور"! قرون ذيع
 ميلا هه إ

 لجرألا ىلع حسملا ركذ نأ يبعشلا نع ىكحيو ءانه اه هضعبو ءاسنلا

 مل ود الاوز" يسعي  راوتكلا |: ةننسل اج © ةوهكما ةدآلا ظنت

 .(صنلاي) : 119 : خوسنملا خساتلا : ساحنلا

 .120 :هسقن 3

 : ت) « (ض) ةشئاع نع ىور يعبات يزورملا ىملسألا بيصحلا نب ةديرب نب ناميلس وه ©

 بيهذت ةصالخ /174/4 : بيذهتلا بيذهت /4/2 ق/4 : ج : ريبكلا خيراتلا) (ه 5

 .(150 : لامكلا بيذهت

 ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب عياي نمم يملسألا هللا دبع ني بيصحلا ني ةديرب وه ©
 .(ه63 : ت)

 .(286/1 : ةباصإلا /209/1 ةيلغلا دسأ /185/1 : باعيتسالا)

 يبنلا نأ هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع 86 : ةراهطلا باتك (160/1) : ملسم حيحص

 دقل : رمع هل لاقق هيفخ ىلع حسمو دحاو ءوضوي حتفلا موي تاولصلا ىلص (ص)

 باتك (89/1) يذمرتلا ناس /رمع اي هتعنص ادمع لاق هعنصت نكت مل ائيش مويلا تعنص

 ." هتلعف ادمع " هيقو هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع 45 بابلا ةراهطلا
 :همالك صنو :120 : ساحنلل خوسنملاو خسانلا نم بيوصتلاو "ليق دقو ": لصألا يف ©

 ."خسنب سيلو نييبت اذه : لاق ةنسلاب نآرقلا خست عنم نمو"
 1217: نفاهقللا ١ وتعلو ةسساكلا ظنا"

: 

303 



 ىلع حسملا نوكي امنإو عامجإلا كلذ ىلعو ءلسغلا نود نيلجرلا ىلع

 هانعم : ةيآلا هذه يف نيلجرلا ىلع حسملا نأ ليق دقو .7نيفخلا

 لوك ضر امي ال اذه "يول نه ديز داكن هقينفتكلا نقلا
 ,نايزجي ال ءاوس حسللاك نيلجرلا يف فيفخلا لسغلا نإف ءيبعشلا

 نع ةتباث راثآ ليلدب يفوتسملا لسفلا الإ نيلجرلا يف ىزجي سيلو

 نبا نع ىوريو .'"”امهلسغ ةفص يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ىلع حسملل خسان (نيَبعَكلا ىَلِإ ْمُكَلِجراو) : ىلاعت هلوق نأ سابع
 لوزن دعب هيفخ نع حسمي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأو .نيفخلا
 نق تفاح اذوب لمعلا كرت قلع ملعلا لهأ عملو 7 ةركازلا رون

 هيلع هللا يلص هللا لوسر تيأر : لاق هنأ 27يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 .230:+:حاضيالا ©

 ." لسغلا فيفخ : حسملا نأ : ىوغللا ديز ىبأ ىور دقو ": 231 : هسفن ©

 يف (ص) يبنلا ءوضو ةفص رظناو /229 : حاضيالا /121 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 3

 .22 4 : ةراهطلا باتك (145:141/1) : ملسم حيحص

 .231 : حاضيالا /121 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا

 ناكو (ه10) ةنس ناضمر يف ملسأ «ةليجب نم ىهو رمع ايأ ىنكي هللا دبع نب ريرج وه 7

 .(ه54) ةنس يفوت ةر وصلا ليمج

 .475/1 : ةباصإلا /33/1 ةيلغلا دسأ /236/1: باعيتسالا /13/6 : دعس نبا تاقبط)

 لوسر تيأر : لاق (ض) ريرج نع 72 : ةراهطلا باتك (157 - 186/1) ملسم حيحص

 ناك : ميهاربا لاق ءشمعألا لاق هيفخ ىلع حسمو ًاضوت مث لاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرج مالسا نأل ثيدحلا اذه مهيجعي

304 



 1 ل 55
 "ديت حوا نشل مايو هيلع ران هل يتاجر لرمومالا

 لوسر ناك امل ةخسان اهنإ اهلك ةيآلا هذه يف ملعلا لهأ ضعب لاقو

 تح ادحأ ملكي هل ثدحأ اذإ .قاكهنإف ةلعفب ملسؤ ةنلع هللا ىلضةللا

 7 ةداسلا ةونفو انيقروفت
 ةيآلا هذه لعجي ناكق .”!هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع امأو

 نأ ءويضو ىلع ناك ادنهوتت نأ ةالضلا "ىلإ ءاق نم نكل :تذقلا قلع

 ."”بجاو هنأ ىري الو هنع هللا يضر لعفي ناك اذكهو :نكي مل

 ©" (قّحلاب َمَنآ يبا أَن مهيلَع َلْئاَو) رشع يناثلا بزحلا
 :هاسسب رغ

 وو

 1 ا
 ."'هللا ىلإ عجرتو بلقنت (ءوُبَت) (9

 باعيتسالا) اموي نيعيرأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم لبق تملسأ : ريرج لاق
 .(333/1 : ةباغلا دسأ 71

 يبنلا ىلع لجر رم (ض) رمع نبا نع 7 بابلا ةراهطلا باتك (4/1) دواد يبأ ننس يف 9

 ساحنلل خوسنملاو خساتلا يفو /هيلع دري ملف هيلع ملسف لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىتح ادحأ ملكي مل لاب اذإ (ص) يبنلا ناك : لاق هنأ هيبأ نع ىوعقلا نب ةمقلع نع 119 :

 ." ةصخرلا ةيآ تلزن ىتح ' ةالصلل ًاضوتي

 ءارهزلا ةمطاف هتنبا جوزو (ص) هللأ لوسر مع نبا بلطملا دبع ني بلاط يبأ نب يلع وه

 .(ه 40 : ت) ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو نيدشارلا هافلخلا عبار و

 دسأ / 41 : يزاريشلا تاقبط / 1089/3 : باعيتسالا /11/1 ق/3 م دعس نبا تاقبط)

 .(501 /2 : ةباصإلا /546 /1 ةياهنلا ةياغ /30/1 : رابكلا ءارقلا ةفرعم /91 /4 ةباغلا

 226 + ماضيآلا نفيه "ىلإ" نوكت: نا يبفتقي'“قايسلاو «ىلع"لضألا ىف“
 228: عاضيالا /120 + عوسللاو خساتلا# ساحتلا ©

 مترا

 يأ": 142 : بيرغلا ريسفت/ "هب زوفتو يمثأ لمتحت نأ يأ": 161/1 : نآرقلا زاجم ""

 . "هللا ىلإ عجرت نأ ىأ" : 167/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / ' يمثاب فرصنتو بلقنت

03) 
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 ."'يلتقب يأ (يبثاي)و
 'يتوادع نم ترمضأ ام : يأ (َكمِْإ)و
 اذكب لجرلا عاط نم وهو تعياشو تداقنا : يأ (ْتَعَّوَطَف)و (0

 اعوط يناتأ : لوقت كنأل يعابرلا عاطأ نم وه سيلو داقنا يأ عوطي

 .)اعيطم تلقل يعابرلا نم ناك ولو ءاداقتم : يأ اعئاطو

 (*!بارتلا يف بلطي : يأ (ضزألا يف ْثَحِبَيِ)و (1

 1 ع أ (قوادلإو

 نم هانعم : لاقيو .كلذ ةيانج نم : يأ (َكلَذ لجأ ّنم)و (2

 : 71/1 تت نول

 1 تافملاو مثإلا يف ينعي (ًاعيمج َساّنلا َلَتَق اَمْنُك)و

 هدلا قع "نع نفع ماخعت نأ نيسفتحلا نما وكذ (امانككأ ند

 1 وفل ةلاوح وناذأ
 رم أ يسمي

(2 

 ." ىلتق مثاب ": 67/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / " يلتقب": 142 : بيرغلا ريسفت ')

 ."ترمظا" لصألا يف "ترمضا" و /.142 : بيرغلا ريسفت ©

 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /143 - 142 : بيرغلا ريسفت /162/1 : نآرقلا زاجم 9

2/.,. 
 .199/6 : ىريطلا ريسفت 9

 :ةكقيدلاو هؤحلاو ةييززاللا

 .163 -162/1 : نآرقلا زاجم 9

 نس سلا ع ع 0

 “ : لصألا يف 9

 0 تيرقلا سس"
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 0ع

 ."”ةيرقلا (ةليسولا)و (5
 .0ةظع : ىآ (الاَكَت) و (8

 نم عمست ال :لاقي ءامك .هل نولئاق :يأ (بذَكْلل َنوُعاَمَسِو (41

 :يأ (بذكلل نوعامس) نوكي نأ زئاجو ءهنم لبقت ال :يأ .نالف

 .(©”كيلع اونوكيل كتم نوعمتسي

 نم كنع باغ نمل نويع مه : يأ (َنيِرَخآ موقل نوعامس)و
 .(5)هلاقمأ

 .' ىشرلا وه ليقو .''”لحي الام بسك (تحّسلا)و (©2 (8) .٠ 7 هع ا

 .169/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /ةحفصلاو هسفن (''

 0 هبارعأو نآرقلا يتاعم /143 : بيرقلا ريسقت /164/1 : نآرقلا زاجم ©

 هللا نم ةظع يأ : 143 : بيرغلا ريسفت /اليكشتو ةيوقع يأ : 166/1 : نآرقلا زاجم ©

 .امهآر نمل هب ادقوع امي

 (بذكلل نوعامس اوداه نيذلا نمو) : ينعم ا ": 258/1 : نآرقلا يناعم : شفخألا (*

 .. "174/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / "هيلع اويذكيل (ص) يبتلا مالك نوعمسي

 نآل ءبذكلل نولباق يأ بذكلل نوعمسم مهتآ : امهدحأ *..." ناهجو هيق نوعامسو

 "...' هلوق لبقت ال يأ هلوق نالق نم عمست ال : لاقي نكلو ءلطايلاو قحلا معمسي ناسنفإلا

 : بولقلا ةهزن / "كيلع اويذكيل كتم نوعمسي مهتأ هانعم نأ نوعامس ىف رخآلا هجولاو
 وأ يجر زخلا لمعتسا يتلا " كيلع اوبذكيل "': اولاق مهلكو /فلؤملا دنع امم بيرق : 108

 .كيلع اونوكيل اهلدي انه خسانلا
 : بولقلا ةهزن /175/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /258 /1 : نآرقلا ىتاعم: شفخألا (”

00000008 
 .ءزجلا اذه نم 17 : ةحفصلا عجار 7

 .115 : بولقلا ةهزن /130 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /166/1 : نآرقلا زاجم 7

 ىشرلاو ةوشرلا ذخأيو همكح يف يشتري نالف *ةدودمللا فلآلاب "اشرلا" : لصألا يف
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 .(!!لطبأ /اذإ تحسا (ظ23) ةغللا يف هلصأو
 .لدعلا (طسقلا)و

 يفوتسأسو .”لاضيأ رابحألا مهو .ءاملعلا (نوينابرلا)و (44 3 ِء 3 5-6 7 ا 2
 .باتكلا اذه متح بأي ىف هانعم

 .اوعدوتسا : يأ (اوظفحّتسا)و 4 1 م 60 عم
 ىفوتسأسو .© ادهاش : ليقو «”!ءانيدمأ يأ (انميهم)و (8 00 6 5 5 00 م ع

 .ناتكلااده هد دينك, ضلا ينابلا :ئف"ةركذ

 ءادتبا اهنإ : (ةعرش) : يف ليقو ."”ةعيرش : يأ (ةعرش)و

 مكاحلا صخشلا هيطعي ام رسكلاب ةوشرلا : يمويفلا لاقو / "ىشر ةدام": ةغالبلا ساسأ

 ةفل مضلاو ردسو ةردس لثم ىشر اهعمجو ديري ام ىلع هلمحي يأ هل مكحيل هريغو
 .اضيأ مضلاب ىشر اهعمجو
 ع مدافن ركلا تاييمللا)

 .177/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم رظناو /143 : بيرغلا ريسفت '''

 .177/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /143 : بيرغلا ريسفت /166/1 : نآرقلا زاجم 9

 .178/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /143 : بيرغلا ريسفت 8

 178 22 هبا رفاو نارقلا : تاك ١1 14 هييرعلا نقط
 ريسفت نم يهو اهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف (”

 .1 44 : بيرغلا

 : بيرغلا ريسفت /هيلع ادهاشو نآرقلا ىلع انمتؤم اقدصم " يأ : 168/1 : نآرقلا زاجم 9
 : بولقلا ةهزنو 180 - 179/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم رظناو /هيلع انيمأ يأ : 144

 .اهيف اعسوت دقف 8

 نيدلا : ةعرشلا : 259/1 : نآرقلا يناعم: شفخألا /ةنس يأ : 168/1 : نآرقلا زاجم و

 144 : بيرغلا ريسفت /ةعيرش : 130 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /عرشي عرش نم
 : بولقلا ةهزن /نيدلا : 184/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /دحاو امه ةعيرشو (هعرش)
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000 

 .اقيرط : يأ (ًاجاهنمو)و

 .”مهاضر يف : يأ (مهيف َنوُعِراَسيِ)و (2
 7 هوركلا نسنر وان اه قا (ٌةَرئاد)و

 يه يتلا ةلذلا نم سيلو .مهل نونيلي مهنأ : يأ (ةّلذآ)و (54
5 

 .ناوولا
 )6( م.م علو

 : نوهركت يأ (نومقنت)و (59

 )07 وهي امس 006 . 2 2

 مدقت دقو ءاباوث يا (ةبوثم)و )0

 رج

 .""!ءاطعلا نع ةضوبقم : يأ (ٌةكوُلْعَم)و 64

 .ةدحاو ةعيرشو ةعرش : 3

 .123 : بولقلا ةهزن /185 /2 : هيارعاو نآرقلا ىناعم ؟)

 : 259 /1 : نآرقلا يناعم شفخألا /احضاو اليبس : 168/1 : هيارعاو ل 9

 ةهزن /184/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /144 : بيرغلا ريسفت : يف كلذكو /قيرطلا

 109 + تيلقلا
 144 رفا ريس

 :ةكفبصلاو يفك 7

 9 واقل ةريؤتا 0

 311+ :بولعلا ةهزد /18672ةيلرفاوب ةارقلا ياني"

 .ءزجلا اذه نم 1 يلع كل 3

 نع ةكسمم يأ : 144 : بيرغلا ريسفت /كَسْمُم هللا ريخ يأ : 130/1 : نآرقلا زاجم

 عاستالا نع ةكسمم هدي : اولاق يأ" : 189/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ةضيقنم ءاطعلا

 : (ةلولغم هللا دي) ىنعم : مهضعب لاق "..." انيلع

 .(ناتطوسيم هادي لب) هضقني أظح لوقلا اذهو انع ةضوبقم هتمعن
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 .«!!ءامسلا رطم نم : يأ (مهقْوَف نم اوُلكأَل)و (6

 .ضرالا تان أ يلوا تح فرو
 .7كعنمي : يأ (كَمصعي)و (7

 يدوي ماعطلا لكأ نآل ءطوغتلا نع ةيانك (َماَعّطلا ِنآلُكاَيِ)و (5
 ظ . اغلا" ىلإ

 نع لجرلا كفأ : لاقي ءقحلا نع نوفرصي : يأ (َنوُكَفوُي)و

 .”هنع لدع اذإ ءيشلا

 هخوسنم

 :ةخوسنم لا يآلا نم بزحلا اذه يف

 هنا اوخسسس هناك إو 197( نقلطإو و2 ةقئاف يناضاةلوف

 نيكرشملا اولتقاف) '؟”هلوقي اهخسن :سابع نيا لاقو ,"/فيسلا

 يأ : 191 /2 هيارعاو نآرقلا يناعم /ءامسلا رطق نم : لاقي ": 144 : بيرغلا ريسفت '''

 :ءاعسلا ندق خم اولكأل

 .191/2: هبارعاو نآرقلا يناعم /144: كيوشلا ريع

 146 رطل ريق 1 711 ناعيا

 145 ةدضرتلا نيستا
 .197 /2: هيارعاو نآرقلا يتاعم /145 : بيرغلا ريسقت /174/1 : نآرقلا زاجم 5

 13 ا

 .41-: خوستملاو خسانلا : ةداتق

 .145 : نآرقلا خساون /232 : حاضيالا "3"
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 ناك 0 صل ل111 و ع يع ل ا ا ا م ا ا 5 :

 ا ةيآلا 7(ةَناَيْح مْوَق نم
 الاف ميو ءنعللا تاي نسكت ةوقلا تايآ نأ لوقلا مدقت دقو

 تلزن اهنإو ءاهيف خسن ال ةمكحم ةيآلا نإ :لوقي ةدئاملا ليق تلزن ةءارب

 نا يل لا يب

 4 مهنع ىقعلاب هرمأ مث ,مهذم هللا

 "ل هللا َنوُواَحُي نيل ءار 0 لات هوقو

 تب ا يلا لا _َ : 2 7000 8 2 : ِِء 7 :

 ,.هلوسر و هللا اويراحو مهناميإ دعب اورفكو اولتقو /اوقرس اوناكو

 لاا

 .146: نآرقلا خساوت /232 : حاضيالا 2

 .58 : لاقنألا 9

 132 تانضنالا 7123 وتلا و هيلخلا :يياقنلا 4

 30 را 0
)6( 

 مامإ (ض 1 ل لو وشما ردع جل لو رجول ياسا ردكم وف

 تباث نب ديز نعو هالوم نع ىور (ض) نامثع ةفالخ رخاوأ يف دلو نسحلا عم ةرصبلا

 كلامو ةداتقو 00 يضر ةريره يبأو ةشئاعو نيسح نب نارمعو

 .(ه 110 : ت) مهريغو رانيد نب

 ةياغ /197 : نايمهلا تكن /88 : يزاريشلا تاقبط /140/1 ق /7 ِج دعس نبا تاقبط)

 .(340 : لامكلا بيهذت ةصالخ /151 /2 : ةياهنلا

 1233 3 ماضنالا 1123: عوسلاو فيتا ساكتلا
 :(نض) كلام ني سنا نع 12 14: ةماسقلا باتك (102/101/5) ملسم حيحص رظنا
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 .(!!هلسو هيلع ىلص هللا لوسر مهب لعف ام لثم ءاعرلاب اولعفو

 ...ةيآلا 00 1 ضرغأ وأ مهي مُكحاَف َكوءاَج ْنَِفِ) :ىلاعت هلوقو
 نا مّكحل نادرا 7ع ىلاعت اهخسن :سابع نبا لاق

 (©ءاطع لاقو .”7مهريغو نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو ...ةيآلا

 ْمُكْحا ّْنآَو) هلوق امأو ,"'ةمكحم يه ءيعخنلاو يبعشلاو نسحلاو
 ماع سو رع

 سيل اذهف هيلع فوطعم هلبق امب طبترم وه امنإف (هّللا َلَرْنَأ مب مهني

 نأ ءاش اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رييخت ىه انمنإو :خسنب
 .(!كلام بهذ لوقلا اذه ىلإو كلذ نم لعفي

 (9!(اوُنَمآ َنيِذّلل ٌةَواَدَع ساّذلا دش َنَدِجَتَلِ) رشع ثلاثلا بزحلا

 .233 : ماضيالا /124 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا

 .42 : ةدئاملا ©

 .234 : حاضيالا /129 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 0

 49 + ةيكاكا 9

 شايع خبأ ةباحصلا خم لوقلا اذهب لاق: نم "+129 + :عوسنللاو عساتلا + نفاختلا. 17
 يناسارخلا ءاطعو دهاجم لوق وهو" : 235 : حاضيالا / ' ءاهقفلاو نيعيأتلا نم ةعامجو

 يلوق دحأ وهو :نويفوكلا لاق هبو زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو يرهزلاو ةمركعو
0 

 .(ه115 ت) مالعألا دحأ يكملا مهالوم يشرقلا دمحم ملسأ نب حاير يبأ نب ءاطع وه '“

 : ةياهنلا ةياغ 199 : نايمهلا تكن /69 : يزاريشلا تاقبط /346/5 دعس نبا تاقبط)

 .(266 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 13/1

 ةمكحم اهنإ لاق نم ةلمج نم ركذا" 129 - 128 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7
 وه ": 135 : حاضيالا /" سنأ ني كلامو حاير يبأ نب ءاطعو يعخنتلا ميهاربأو يبعشلا

 يعخنلاو يبعشلا لوق وهو يعفاشلا يلوق دحأ وهو كلامو نسحلاو حاير يبأ نب ءاطع لوق
 . "'روث يبأو

 .236 - 235 : حاضيالا 9

 :52 قال“
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 : اسس رش
2 

 أ -
 هع

 مهلو ىراصنلا ءاهقف نم مهو سيسق عمج (نيسيسق) (2
 00( : ا ا

 .  هتود وه ام اهنمو ءسيسقلا قوف وه ام اهنم .بتارم
 220 5 : م6 و

 كاست قر افنلا داع وروما سكت ناكل رز
 .ليست : يأ (عْمّتلا َنم نشيِفَت)و (3

017 00 93 55000 3 

 ."*!ةيلهاجلا يف اهنودبعي اوناك ةراجح (ُباَصْنَآألا)و
 .”هدقت دقو ءحادقلا (مَالْزَآلا)و

 7)...ن (6) ها
 .""'نيدلا "نجلا

 يك معلما هلا لاكن امك ءاهوت ىعطا علو هام ومها مت ناك 000 1 1 : 200 ١
 اونمآو رمخلا برش اوقتا هانعسم (اوُنَمآَو اَوَقَنا ام اَذِإ)و

 ةهزن / "...ىراصنلا ءاسؤر نم سيسقلاو سقلا ": 200/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم (''

 ."سق : ةدام : بغارلا تادرفم /"... سيسق مهدحاو ىراصنلا ءاسؤر ": 164 : بولقلا

 د عر اعقل ندور نط هياعلا ملاعللا ١ :ىنسفلا نقلا

 قول قاف لاو: ةنفزلا لانيككسا قو ةيدقلا بزل“ نقرب ةننافاو تقازلا تادرس“

 ."ةبهرلا طرف نم دبعتلا لمحت
 نارقلا يناعنو / 145 تيوقلا سنسقك نطقاو | وكلا اذه نس 52+ فضلا عفا 7

 .203 /2 : هبارعاو
 :(نستلاب )146 + :نيزقلا نيد 7

 .ءزجلا اذه نم 118 : ةحفصلا مجار

 لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي) ةيآلا 5

 ...ةيآلا (ناطيشلا

 .102 : بولقلا ةهزت /146 : بيرغلا ريسفت ''

 186 يزشلا نييقاا"

) 

5 
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03) : : 

 ركنا دقت قو ماظل ككاو مَمّنلا) 95

 .20كلذ لثم يأ (َكلَذ لدع)و
 6 80 م 0

7( 

 0 نيرئانسملل يأ (ةّراّيَسلل

 .ركد 3 0 يأ (ًاماّيق)و 7

 نطبأ /ةسمخ جتنت ةقانلا ” "”ةّريحّبلاو«ةّريحَب نم :(103) (24)

 ركذ اهنم سماخلاو

 رهو هنن اهيل هن يح اجل (ةماعط)و

 )و

 .(صنلاب) ةحفصلاو هسفن ()

 ماعتلا ضيب وحن ": 206/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /(صنلاب) ةحفصلاو هسفن

 ...هخارفو

 146 7 ينؤفلا رووا

 " /لبإلا معنلا ىلع بلاغلاو ,منغلاو رقيلاو لبإلا عضوملا اذه ىف ": 175 : نآرقلا زاجم 9

 اهيلع بلغألاو منغلاو رقبلا نوكت دقو ءليإلا * : 146 : بيرغلا ريسفت يف ةييتق نبأ لاقو
 . "ليإلا

 /كلذ ةنز وهف لدع : تلقف ترسك اذإف كلذ لثم يأ لوألا حوتفم ": 176 : نآرقلا زاجم 7

 . "كلذ لثم " : 208 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / " هلثم : يأ" : 147 : بيرغلا ريسفت

 .(صنلاب) 147 : بيرغلا ريسفت

 .209 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم رظناو /(صنلاب) لا ا ف

 .109 : بولقلا ةهزت /147 : بيرغلا ريسفت (

 .164 : بولقلا ةهزن /147 : بيرغلا ريسفت 7197 ؛نارقلا ناجم 9

 .(ةيآلا ) ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام) : ةيآلا يف "9

26) 
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 يهف يثنا تناك نإف ءلاجرلا عم ءاستلا هلكأيف .هنورحتيف
 اهمحلو اهتبل نولعجيو ءاهنذأ نوقشي : يأ اهنورحبي مهنأل :ةريحب
 0 ل فلك تدان ن3 تانمخلا ىلع اناره

 هرذنب رذني ءمهنم لجرلا هبيسي يذلا ريعبلا ٌةَيئاسلاو «ةّيئاس ًالَو»
 . كلذ هنش نأ لزدم ولع وأ نوم يف

 اذإ اوناك مهنأ كلذو ,منغلا نم تناك ةليصّولاو«ةّليصَو ًالَو»

 نهر كاف هبذ ارك باجل ناك قاف ورزقت نال عبس ةانعلا كولو

 :ىتنأو اركذ تناك نإف ,منغلا يف تكرت ىثنأ ناك نإو .ءءاسنلاو لاجرلا

 ندور انيمهل نكون اطل وم كلا معتوق اهاحل  ةطخو وراك
 هلكارف :انهالكو اههودحا فرضت نااألا ءانمفلا نك امارخ انويقم نكنألا

 1 راو: ءاطملا

 لحفلا هنإ : ليق دقو .'هدلو دلو بكر اذإ لحفلا "يماّحلا"و
 بكري الق :هرهظ ىمح دق : نولوقيف نطبأ ةرشع هرهظ نم جتن يذلا

 ا ننال يضرم وف عنمي الو

 هنأ الإ 213/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /147 : بيرغلا ريسفت /177 /1 : نآرقلا زاجم '"'

 .41 : بولقلا ةهزن يف زيزع نبأ لقنو /مالا ةقانلا يه اهنذأ رحبت يتلا نإ : لوقي

 .46 : بيرألا ةفحت يف نايح ىبأ لعق كلذكو صنلاب ةبيتق نبا مالك
 : بيرغلا ريسفت /132 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /322/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .41 : بولقلا ةهزن /213/2 : هبلرعاو نآرقلا يناعم 7
 : بيرغلا ريسفت /132 133 : نآرقلا بيرف : يديزيلا /179 - 178/1: نآرقلا زاجم ©

 ةييتق نبأ مالك لقن دقو 41 : بولقلا ةهزن /213/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم 7

 00 بيرآلا ةفحت يف نايح ىبأ كلذ 57 صنلاب

 .41 : بولقلا ةهزن /148 : بيرغلا ريسفت /322/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 / (صنلاب) 48 : بيرغلا ريسفت /133 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /179/1: نآرقلا زاجم ©
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 رهظ يأ (رثع َنِإَق) ''"(و) (7
 0 ولا (ناَيَلَوألا)و

 ةنس نيثالث نبا : يأ (ًالَهَك)و (0

 .”طخلا انه (َباتكلا)و
 .57هقفلا (ًةَيكحل (ًةَمّكحل ا)و يمه

(4 

 0 ”ينولتل يف تفذق : يأ (ًنيِيِر اوحلا ىلإ تيحوأ)و 1

 نيير اوحلا يفو يحولا يفو ةمكحلاو باتكلا : يف لوقلا يفوتسأسو

 ] ظ :باتكلا اذهبي كيمتخ ىدلا نانلا ىف

 ,ىطعأ ىنعمب ءديمي دام نم ذوخأم .ماعطلا " د 12 ْ

 ,ةلوعفم ىنعمب .ةلعاف : نوكت دقو ء,مهيطعت : يأ نيلكالا ديمت اهنأك

 ”!ناوخ يهف ماعط اهب نكي مل نإف :نولكالا اهب ديم : يأ

 .صنلاب ةبيتق .نبا مالك لقن دقو 42 : بولقلا ةهزن /213/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .ةطقاس لصألا يف ')

 48 : بيرغلا ريسفت /333 : نآرقلا بيرغ يديزيلا /181/1 : نآرقلا زاجم ©

 ل ف 216/2 : هبارعأو نآرقلا يتاعم رظناو /148: بيرغلا نيسفت 0

 148 : :ييرغلا اريسفت رظناو /ءزجلا اذه نم 78: ةحفاصلا ىف اهركذ م دقت

 1248 2 كفا نيلي 3

05 

 (صنلاي) : 148 : بيرقلا ريسفت / ' مهيولق يف تيقلا يأ": 182/1 : نآرقلا زاجم 7

 : مهضعب لاقو , "..." مهتمهلا يأ "..." مهضعب لاق . "219/2 : ا

 كيران ملا ىف ميشا (نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو) ىنعم : مهضعب لاقو "..." مهرمأ

 . "اوتمآف ناميإلا ىلع اهب اولدتسا يتلا تايآلاو نيهاربلاب

 (ةدئام انيلع لزني نأ كير عيطتسي له ميرم نبا ىسيع اي نويراوحلا لاق 0

 ..ةيآلا

 .141 1 تيل نيك52 4 نارقلا ةاهه ©
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 و

 *!ةمايقلا موي لوقي ذإو : يأ 1 1 اَي هللا َلاَق ْذِإ)و (6
 و

 بلكو ,خارفو خرق : لاقي امك ء.دبع عمج (كَداّيع ْمُهْنِإَفِلَو (8
 .©ىالكو

 .ةيكم يهو ماعنألا ةر وس

 ام لل : ىلاعت هلوق نم نهو '”7ةنيدملاب نلزن تايآ ثالث الإ
 كَ ْمُكَلَعل هب ْمُكاَصَو ْمُكِلَذ) : هلوق ىلإ (مُكيلَع مُكيَب مْرَح 0 عارم ه قا تع ل مرو مهري هولا ماوه ل

 ."7توملاب : يأ (ًالَجأ ىَّضَق)و 2
 (57تينف اذإ ايندلا لجأ : ىتعي (هدنع ئمَسَم لجأ و
 1 ونامث را 0 6 (25)

 .عمجم موي لك (ديع) : 146 : بولقلا ةهزن /اعمجم : 149 : بيرغلا ريسفت !'"
 : نوع لاق ذإ) ©: نيصألا يف"

 1219 ييرعلا قيد

 ”ةيفيشلا وكيشت 7“

 فقل سابع نبا نَع فاوو 136 و تدشن + رباع /150 : بيرغلا ريسفت (”
 .تايآ ثالث الإ ةيكم اهنإ : اولاق مهلك 25/1

 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نباو /17 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا : نم لك بهذو
 .تايآ عست الإ ةيكم اهنأ ىلإ 210/2 : خوسنملاو خسانلا يف : يبرعلا نباو 55

 اهب لزن :ةدحاو ةلمج اهلك تلزن ': 227 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاق
 210/2 : خوسنملاو خنسانلا يف يبرعلا نبأ هلقنو " حيبستلاب لجز مهل كلم فلأ نوعيس
 .دحأ ىلإ هيستي نأ نود

 .153 - 151 : ماعنألا 9
 2150 نيرفلا يبت"

 : بيرفلا ريسفت /' تقؤم تقو يأ ىمسم لجأ هدنعو : هزاجم ": : نآرقلا َر

 ."ثعبلاو ةعاسلا رمأ ينعي ': 228/2 : هبلرعاو نآرقلا يناعم / "تينف انإ ايندلل هدنع" 7
 ...ةيآلا (نرك نم مهل نم مكلفا وكاوزيا ملا بف هنآ يف"

 [ نم 97

317 



 .”نيزغا هنآ (الز مرو (6
2 ِ ( 2 

 .7ةفيحص : أ (ساطرق)و 7

 لبق هب اولض امب مهانللضأ : يأ (َنوسَيْلَي ام مهيّلع انسِبَلَلِ)و 9

 ة!ههب طاحأ : يأ (اوُرخَّس َنيِذّلاِب َقاَحَف)و

 .!اهونبغ : يأ (مُهَسُفْنأ اورِسَحلَو

 .اهقلخ ءيدتبم : يأ (تاَواَمَّسلا رطاَقِ)و (4

 .هقاخل اهبجوأ : يأ '7(ةّمحَّرلا هسفت ىَلَع َبّتَك)و (2

 قاع لمعلا اهيوستك وزر تيوتا قارلل يقل 77 لرب 2

 ريسفت /ةنس نوثالث هلقأ نينرقلا نيب ام نأ نووري ,ةمأ نم : يأ":185/1 : نآرقلا زاجم !!""
 ةنس نوتامث نرقلا : ليق : 229/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاي) 150 : بيرغلا

 اهيف ناكو يبن اهيف ناك ةدم لهأ نرقلا نأ -ملعأ هللاو - يدنع عقي يذلاو نوعبس : ليقو
 "1. تيرتك نأ نودسلا تلق ملدلا نمت

 رد نم اريرغ ىأ : "150 : بيرغلا ريسقت / " ةمئاد ةريزغ يأ : 186/1 : نآرقلا زاجم أ"

 ,ةغلابملا ءامسأ نم لاعفمو ءريثك ثيع تاذ يأ : 229 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ردي

 اكاد اريذع اهوظع 2 !ذإ 00- : لاقي
000 

 .(صنلاب) 151 : هسقن

 هوركم نم ناسنإلا ىلع لمتشي ام ةغللا يف قيحلا : 213/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم 7

 .(صنلاب) 74 : بولقلا ةهزن / .هلعف

 .(صنلاب) : 84 : بولقلا ةهزن /اهوكلهأو مهسفنأ اونبغ يأ : 187/1 : نآرقلا زاجم 7

 151: يضوقلا وس 718771 ةارفلا زاهي 9

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخأتم 8

 151 :كرشلا بسك

 ..يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةمدقتم يهو .....ةيآلا (ارقو مهناذآ يفو ...) ةيآلا( ىف"
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 جرف ولا سرس وت

 .'”ااهب ينومتكرشا يتلا مكتهلا: يأ (مُكَواَكَرِش)و
 ."”مهترذعمو مهتلاقم : يأ (مُهَتنَدف نكت مل مُن)و

 .©ءالسلا هيلع دمحم نع : يأ (ُهّْنَع َنَوهْنَي مه)و (6 0 م 8 م هرم نإ
 5 زم ه سس

 0 يأ (نواني)و
 ف عا 6 ىح

 ىلع لمحلا : رزولا لصأو دك يأ (مهر اًروأ)و (1

 /152 : بيرغلا ريسفت /272/1 : نآرقلا يناعم : شقخألا /189/1: نآرقلا زاجم 0
 .237 - 236/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم

 ها .ةييرتلا نست "

 : نآرقلا لكشم ليوأت /...مهكرشو مهرفك زاجم : مهتنتف زاجم : 188/1 : نآرقلا زاجم (”
 كلذ ىلع باوجلا نكي ملف لاؤسلاب مهدنع ام ريتخا اولثس نيح مهنأل ,مهباوج يأ : 2
 يناعم رظناو / مهتجح : لاقيو مهتلاقم يأ .152 : بيرغلا ريسفت /لوقلا اذه الإ رابتخالا
 .اهيق عسوت دقف 235 /2 : هبارعاو نآرقلا

 .238/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /152 : بيرغلا ريسفت

 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /152 : بيرغلا ريسفت /135 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 9
0 

 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 152 : بيرغلا ريسفت /190/1 : نآرقلا زاجم 5
242 
 .242/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /153 : بيرغلا ريسقت 5

 جرخيف هنم قفني يذلا رجحلا عويريلا ءاقفان هنمو ةيوهأ ديري : 190/1 1 01
 قفنلا : 244/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 136 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /.

 ىلإ ضرألا نطاب نم هقرخي عوبريلا ةرحج دحأ دودمم ءاقفانلاو ءضرألا يف ذفانلا قيرطلا
 " ...رهظأ ام ريغ نطيأ هنأل اقفانم قفاتملا يمس اذه نمو "0 ضرألا ةدلج

 ل
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 : ىلاعت هلوق ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 كيوم ابينإ ليف آلا 9( رح لاو بيصلا وطقم

 نوركني ملعلا لهأ ر وهمجو ....ةيآلا '”(ِرْحَبلا ُدْيَص مُكَل لحأ) :هل
 صيصختو نييبت وه امنإو خسنب سيل اذه نأ نوريؤ ل اذه

 امنإ مرحملل ديصلا لتق نع يهنلا نأو (رحبلا ديص مكل لحآ) :هلوقب
 اة يور ةضاخ ولا: سه فاو

 امو اهنا مدقت دق '”7(غآلَبلا الإ لوُسّرلا ىَلَع ام) :ىلاعت هلوقو نخب يح ا ل ا ساكو دقو ا

 الا سوفا هناك سنس هاللون نكا رفألا كانا نه'ايهتسشا
 يأ *”ملسأ نب ديز لاق '7(مُكِرْيَغ نم ٍناَرَخآ) :ىلاعت هلوقو 7

 يناعم /153 : بيرغلا ريسفت /136 : نآرقلا بيرغ : ىديزيلا 1/1 فلا احم ""

 .244 /2 : هبارعاو نآرقلا

 .95 : ةدئاملا
 .96 : اهسفن ©

 .ةرابعلا يف ليثض فالتخا عم : 237 : حاضيالا 9

 .99 : ةدئاملا ©

 خسانلا: ةمالس نبا هللا ةبه /فيسلا ةيآ اهخسن : 36 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا 7

 لهأ : فكأي ىفصملا : يف يزوجلا نبا لاقو /فيسلا ةيآب كلذ خسن : 81 : خوسنملاو

 نمضتت اهنإ : ليقو : ىدهلا ال غاليلا الإ هيلع ام : دارملاو ةمكحم يه : ليق : 29 : خوسرلا

 حضاو لوألاو فيسلا ةيآب تخسن مث لاتقلاب رمألا نود غيلبتلا ىلع راصتقإلا
 . 106 : ةدكاملا

 رمع يلاوم نم ملسأ هوبأ هللا دبع وبأ : لاقيو ةماسأ وبأ يندملا يودعلا ملسأ نب ديز ىه ©
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 هيي

 مدل لهأ

 7 كي لوط نفوذ ودق و17! لوقس يناعقت هيكشتا 3

 هللا بتمام ىف (ءافجشلا نم نوعها نمم | لافت هلوسو
 ىسوم ىبأو ءسابع نبأو ةشئاع نع ءاج دقو 00 عمقا رثكأو

 وهو حصأ ىسوم يبأ نع اذهب ةياورلاو ةمكحم ةيآلا نأ يرعشألا

 هلوق ليوأت يف مهنم فالتخا عم مهريغو نيعباتلا نم ةعامج / لوق

9 6( 
 + ”(مكريغ نم)

 .(ه 136 : ت) نمحرلا دبع هنبا هنع هأور ريسفتلا يف باتك هل رسفم هيقف (ض) باطخلا نب

 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /395/3 : بيذيهتلا بيذهت /296 /1 : ةياهنلا ةياغ)

 .(176/1 : نيرسفملا تاقبط 8

 زوجي ال هنأو ةخوسنم ةيدلا نإ : يناثلا لوقلاو ...": 132: خوسنملاو خسانلا : ساحتلا

 .ملسأ نب ديز لوق قساف ةداهش زوجي ال أمك لاحي رفاك ةداهش

 .239' + حانشيالا 71327 ةعوستلاو ةسانلا سساحتلا

 2 قولوا

 مام
 سنأ نب كلام ملسأ نب ديز بناج ىلإ 132 : خوسنملاو خسانلا ىف ساحنلا مهنم ركذ ىلإ

 .ةنيكح ايأو يعفاشلاو

 اهنأب نولئاقلا فلتخاو ءخوسنم ريغ مكحلا اذه نأ يلع سانلا رثكأ ": 238 : حاضيالا 9

 يلع مهدد آهبش باكل نإ مت ليمف"# كريغ نم" هلرق ننعم ىف ةكويشم بخ ةيككت
 ىسوم يبأ لوق وهو ةرورضلا نيملسملا دقف دنع ةزئاج رقسلا يف ةصاخ ةيصولا

 يعخنلاو حيرشو بيسملا نباو ريج نباو دهاجمو نيريس نباو يبعشلاو يرعشألا

 .ةشئاعو سابع نبا نع يورم وهو يعازوألاو

 ةمركعو نسحلا لوق وهو نيملسملا نم : ينعي مكليبق ريغ نم " مكريغ نم " ىنعم : ليقو
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 نر حولا سلو ىف لق © لم

 اهخسن ةيآلا '!(مكَسْفْنأ مكيَلَع اونمآ نيذلا اهيأ اي): ىلاعت هلوقو
 ىري ملعلا لهأ رشكأو .ركتملا نع يهنلاو فورعلملاب رمألاب ىلاعت 2 كس 2 7 1 5 ع 5
 .0(مكسفنأ مكيلع) هلوق ليوأت يق مهنم فالتخاب ةمكحم اهنأ 3 5 8 03 3 : ةوامجولا ع

 .(َنوعَمَسَي نيذلا ُبيِجَتَسَي اَمَنِإ) رشع عبارلا بزحلا
 :هييرخ

 قفل شؤبلاو:(ءاساجلا] 2 ا ا

 .©ءالبلا (ءاّرضلا)و

 ةأجف يأ (ًةتْخَب) و (44

 . "اذه ىلع هيق خسنت الق ءيعقاشلاو كلام ىلإ ةاورلا ضعب هفاضأو

 .105 : ةدئايل (")

 .81 : خوستملاو خسانتلا : ةمالس نيا /6 : خوسنملاو خسانلا مزح نبا ©

 مكيلع : ىنعملا ليق : ناعم ىلع ةمكحم اهتأ ساتلا لاوقأ رثكأ ": 238 - 237: حاضيالا ©

 .دوعسم نبأ لوق وه ليق .مكنم لبقي ملق ركتملا نع متيهنو فورعملاب مترمأ اذإ مكسقنأ

 نم هريغ لالض ناسنإلا ىلع سيل : ىنعملا ليقو ءدعب ةيآلا هذه نامز تأي مل : ليقو

 ”....وه ىدتها اذإ ينارصتو يدوهي

 ,36 : ماعنالا (

 : بيرغلا ريسفت / "سآيلاو رشلاو فوخلا نم سأبلا يه ": 191/1 : نآرقلا ناجم
 .”عوجلا " : 248/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم / ”سؤبلا وهو رقفلا ': 3

 .'سفنألاو لاومألا يف صقنلا" : 248 /2 : هيلرعاو نآرقلل يناعم /( صتلاب) 153 : بيرغلا ريسفت ©
 248/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /153 : بيرقلا ريسفت /191/1 : نآرقلا زاجم "7

 /1 : نآرقلا زاجم /هؤاجر عطقتملا سئايلا : سلبملا" : 335/1 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا

 / ' مهيديأب نوقلم نوسئاي يآ ": 188 : بيرغلا ريسفت / "مئادلا نيزحلا سليملا ": 2
 .249 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 قوقلم تود ىلا 35188 + :نيواقألا ةهوتاز ؟نيزكلا ىعابلاو (ةزسحلا ديدشلا + نيلبلا“
 " ...مهيديأب
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 )د(

131 
 ."لانيلتبا : يأ (مهّضعَب اَنَتَفِ)و (3

 م ةتعرو

 )د (

 .(هنئازخ : يأ (بيعلا َمتاَقَم هَدْنع

 9 94 و 1 هو

 ."”مهيلع سابتلالا نم ذوخأم (ٌمُكَسِبْلَيوو
 اهتدحاو قرفلا يهو ءاعيشاونوكي ىتح يأ (ًاعّيش مكسبلي)و
-(10) 

 : ةكبسش
 هع

 "154+ نيرقلا نيسفت /192/1 + ”خازقلا ناجم

 يناعم /154 : بيرغلا ريسفقت /137 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /192/1 : نآرقلا زاجم 7

 .249 /2 : هيارعاو نآرقلا

 .252/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /154 : بيرغلا ريسفت

 ."بيغلا ملع ىلإ ةلصولا هدنع يأ ":257 /2 : هبارعاو نآرقلا ناعم

 : مهلك 154 : بيرغلا ريسفت /137 : نآرقلا بيرغ: يديزيلا /194/1 : نآرقلا زاجم

 .ةملكلا حرش يف يديزيلا عسوت عم " متيسك'
 1514 تركلا نيشقت
 ةراجحلا وحن : 259/42: هبارعاو آرقلا يناعم / "ناقوطلاو ةراجحلا " : ةحفصلاو هسفن

 .نوعرف موق قرع يذلا نافوطلا وحنو ءطول موق ىلع اهرطمأ يتلا
 .ةطقاس لصألا يف واولاو 0 07 نآرقلا يتاعم /154 : بيرغلا ريسفت

 54 : بيرغلا ريسفت /194/1 : نآرقلا زاجم

 .260/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم ا تارا راهي

 كيل

(0) 

6 

(0) 

) 
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 1) . ني "00
 .!نضعب لاثق يأ (يضعب سأي)و

 2 8 2 و 2

 .2ةياغ يأ (رقّتسم)و (67
 ءازهتسالاب يأ (نوضوخي)و (8

 ”نهرتو ةكلهلل ملست يأ (َلسْبت دن)و (00
 ن

 "راح ءام نم يأ (ميِمَح نمو

 رخل كر كوس اع يأ (اَنباَقَعأ ىَلَع َدَرّت)و

 نس ا لا

60 
 أ

(3 

 يمت قلل ءاحاذإ: هيفا ىلع نذلقادو ورم لرق 2 ملا

 154 هييوفلا نيف

 تملا و

 155 يوت 71

 ملست يأ : 155 : بيرغلا ريسفت / "ملستو ىهترت يأ ": 194/1 : نآرقلا زاجم 7

 0 ال هنأ ملعي يذلا ملستسملا ": 261 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم ' /ةكلهلل

 وخلا 62 : بولقلا ةهزن / ' دحاو ىنعملاو نهرت : لسيت نأ : ليقو '..."' صلختلا

 ."مامحلا يمس هنمو راحلا ءاملا وهو" كك لا ا

 . "انرخام " + لئسألا ىف “

 ىلإ عجر دق ريدأ نم لكل لاقيو ,رفكلا ىلإ عجرن يأ" : 262/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم 7

 بقع : ليقو ءلجرلا رخؤم : بقعلا ": بقع ةدام : بغارلا تادرفم /يرقهقلا عجرو 5

 ." باقعأ هعمجو

 .داصلاب "غبصأ" لضألا يف

 /25 ع ةراهظلا باتك (147/1) : ملسم ميحص /5 م : ةراهطلا باتك (20/1) أظوملا ©
 ظفللابو اهنع هللا يضر ةشئاع نع مهلك /55 بابلا ةراهطلا باتك (54/1) ةجام نبا نتس
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 | 5 3 307 : لاا 5
 ."'!هيبقع ىلع در دق: ديريامب رفظي مل نمل ليق مث ءعجر ىتح هليبس

 ع 5 2 ع 2

 يبأ نب نمحرلا دبع : يدعي ا 00 يأ (هتوهتسا)و )7

 ا

 ملو بلط امب رهظي ملو عجر يأ : هسفن ىلع الحر ": لاقي /196/1 : نآرقلا زاجم أ"
 .(صنلاب) 206: بولقلا ةهزن / "ائيش بصي

 يف يوهي ىتح اهعبتيف نيطايشلا هل هبشي يذلا ناويحلا وه ':196/1 : نآرقلا زاجم 7
 ."تبهذو هب توه يأ : 155 : بيرغلا ريسفت /لضيف ضرألا

 يبأ نب نمحرلا دبع : ةيآلا هذه يف يذلاب دارملا نأ هريغو يكم ىكحو ": ةيطع نبا لاق
 - ا كأ  فقا نأ مطيصلا, نال فسستم هدا و ون تاطدم الازرت محلا لك
 تلزت "17 فاقحالا " (امكل فأ هيدلاول لاق يذلاو) : ىلاعت هلوق نإ : لاق نم لوق تعمس

 ا يرحل يدم وقنا قرم انيف لزنام هللاو اوبذك : تلاق ركب يبأ نب نمحرلا دبع يف

 0 1 .(80 - 79/6 زيجولا ررحملا)

 هنباب دمحم ابأ ىنكي لب ليقو هللا دبع ابأ ىنكي (ض) قيدصلا ركب يبأ نبا وه نمحرلا دبعو
 وهف نامور مأ نمحرلا ديع مأ همأ ءقيتع يبأ نب هللا دبع دلاو فيتع وبأ هل لاقي يذلا دمحم

 ةكمب يفوت همالسإ نسحو ملسأ مث ذ ارفاك هموق عم ادحاو اردب دهش ء(ض) ةشئاع قيقش

 .ه353 ةنس

 .(325 /4: ةباصإلا /466 /3 : ةباغلا دسأ /824/2 : باعيتسالا)

 829 2 نياق يورط 155 كيوعلا سقت"

 نم ريخ تويهر : لثملا يف مهلوق جرخم تجرخ كلم يأ ": 197/1 : نآرقلا زاجم

 ميدقت عم زاجملا يف ام لثم) 176 : بولقلا ةهزن / ' ةمحر نم ريخ ةبهر يأ : تومحر

 .(ريخأتو
 ةهزن /266 /2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /156 : بيرغلا ريسفت /198/1 : هسفن

 | .68 : بولقلا

 هر

(6 
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 (")اعلاط : يأ (اغْزاَب)و (7 (و26)
 (2!تياغ : يأ (تَلَقَأ)و (8

 4 و 00

 ."!كرشب : يأ (مّلظِب ْمُهَناَميِإ)و
 (”)ءوفصو ام : يأ (هّللا اوُرَدَق اَم)

 .هرمغت يتلا هدئاد ''ءش» : يأ (توملا تاَرَمَع يف)و (3

 ."/ناوهلا (نوهلا)و
 :ناركس عمج يف ىراكس : لاقي امك نادرف عمج (ىَداَرف)و (4

 ا 1 ا وقتل اع ورق نإ لقا

 : مهلك 42 : بولقلا ةهزن /156 : بيرغلا ريسفت /139 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا ''”

 أدتبا !ذإ رمقلا عزب دق لاقي ": 267/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاقو "اعلاط"

 ."سمشلا كلذكو عولطلا يف

 .266/2 : هيارعاو نآرقلا ىتاعم /156 : بيرغلا ريسفت 9

 ْ 156+ ىيرقلا نيييقع 7

 .ةففيضلاو هيو

 ن1 156 + نيرفلا نيستا(" هتدرحم قكحللا وفرع ااه: نا 1200/1 ةارقلا واهم"
 هانعم ": 271/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم / " هتقرعم قح هوفرع الو هتفص قح هوفصوام

 " ...هتمظع قح هللا اومظع ام

 .271/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /156 : بيرغلا ريسفت

 ةهزن نم يهو ءاهنودب ىنعملا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو سمط : لصألا يف
 .148 : بولقلا
 /ةعدلاو قفرلا وهف هلوأ اوحتف اذإو ءناوهلا وهو مومضم ": 200/1 : نآرقلا زاجم

 .(صنلاب) 156 : بيرغلا ريسفت /دحاو ناوهلاو (نوهلا) " 139 نآرقلا بيرغ يديزيلا "

 هنأكو ءدرف عمج : "157 : بيرغلا ريسفت" /ادرف ادرف يأ ": 200/1 : نآرقلا ناجم 9

 ."”ىراكسو ناركسو ىلاسكو نالسك : ليق امب نادرف عمج
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 1 4 رع هل لع

 .("”هكاتكلم :يأ (مُكاَتْلوَح)و
 22 5 هت يقف سة رع ع وق عرس

 0 و هام نوتلا وق "رحق نقب ( كدي عطقتوو

 .(//قارفلا نم نوكيو قاس نع وكم نادسالا خم نانا
 . .ةحارلا نوكس سانلا هيف نكسي :ىأ (انكس)و

 باهش لثم هةهعصح وش :لاقتو ءاينأاسح : يأ (ًانايسح)و م6

 نو

 .(مكقلخو مكادتيإ: يأ (مُكاَشْنَأ)و
# 

 ا*!هحرلا يف : عدوتسمو بلصلا يف (عدوتسمو رقتسمف)و 8

 ظفل جيرلع عصصحبي أذهو ,وتف اهدحاو لخنلا قودع (ناوُنق)و 9

 .157 : بيرغلا ريسفت ('
 ةعيسلا باتك) عقرلاب نوقابلا آرقو بصنلاب (مكتيب عطقت دقل) صقحو يئاسكلاو عفات أرق 7

 .(105 ريسيتلا /3

 /157 : بيرغلا ريسفت /200/1 : نآرقلا زاجم /345/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 09

 .273/42 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .204 تيكس نبا /52 : يعمصألا : دادضألا يف بتك ةثالث رظنا 5

 .(صتلاب) 42 : بولقلا ةهزت

 ةدنلا نقسم امو: ركشلاو نكسبلا " "كرم ةراس* : ققازلا تورد"

 .201 /1 : نآرقلا زاجم

 0 : بواقلا ةهّزت "7
 /157 : بيرغلا ريسفت /201/1 : نآرقلا زاجم /347 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 .2/74/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم
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 (2). 1 ا 1:

 بحاص لثم عناي عمج وه : ليقو ؛هجضنو هكاردإ : يأ (هعْنّي)و
 مقر ا 7 '

 .  عديأآو عني هنم لاقيو ءرجتو رجاتو ءبكرو بكار و بحصو

 ايذك هوقلتخاو كلذ اولعتفا ءءارلا فيفختب (اوُقَرَخ)و (0

 ةرمااوف#»ءاتححو 19 ءارلا هيدشقم عفضبلا يف عفان أرقو .اكفاو

 نابع نبا نأ عوووو "7 ءاوش لوألا ندعم وقح قو يوكل نعت

 :هانكمو اهقدعت ءافو كارلا يدعو ةمكع ىرغ ءانشم (اوهرحو) اقارق

 , 01 اع لانا ا ولعخف]

 275/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /157 : بيرغلا ريسفت /202/1 : نآرقلا زاجم أ

 ريدقت ىلع ناونق عيمجلاو ةروسكم نونلا : ناونق نانثالا ...": 202/1 : نآرقلا زاجم ©

 هلخدي عيمجلا نونو رجلاو بصنلاو عفرلا عضوم يف ةرورجم نونلا نأ ريغ نينثالا ظفل

 ."ناونص عمجلاو ناوصو ونص : مهلوق ريغ هلثم دجي ملو بصنلاو رجلاو عفرلا

 277 - 276/2: هيارعاو نآرقلا يناكب 0 تيوعلا نيس 0 ناوقلا راهم

 220+ تولقلا ةفوت

 ةهزن /278 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /157 ههودلا ويست 201 نارقلا ةاولو

 .85 : بولقلا

 نسحلا ويأ : لاقيو ءميعن ىبأ : لاقيو ؛ميور ىبأ ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عفان وه ©

 ةقث مالعألاو ةعيسلا ءارقلا دحأ ءمهالوم يثيللا نمحرلا دبع وبأ ليقو هللا دبع وبأ : ليقو

 ؛ةباعد هيف قلخلا نسح هجولا حيبص اكلاح نوللا دوسأ ناكو ناهبصأ نم هلصأ ملاص

 نب كلام مهتم ةعامج ةءارقلا هنع نذخأو ةنيدملا لهأ ىعبات نم ةعامج نع اضرع ةءارقلا ذخأ

 .ه 170 - 169 - 160 - 157 - 150 : نيب هتافو خيرات ىف فلتخا سنأ

 .(330/2 : ةياهنلا ةياغ دي : رايكلا ءارقلا ةفرعم /4 : ريسيتلا /53 ةعبسلا باتك)

 : ةعبسلا باتك) ةففخم (اوقرخ) نوقابلا أرقو ءارلا ةددشم اوقرخو هدحو عفان أرق 9

 .(105 : ريسيتلا م4
 .443 /1 : فشكلا 7
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 هخوسنم

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف
 رع خذنلا وهف يعممدم ىو

 : سابع نبا لاق "'(ِإَبَت لكل ليكوب مُكْيَلَع تسل) : ىلاعت هلوق

 يناعم /ةرهاظ ةحضاو ةنيب ججح : اهزاجمو ةريصب اهتدحاو : 203/1 : نآرقلا زاجم (''

 ةهزن /رئاصبلاو نايبلا هيف يذلا نآرقلا مكءاج دق يأ : 279 /2 : هبارعاو نآرقلا

 00 وعلا

 .ةريصيب اهتدحاو ةتيب حيحص اهزاجم
 تسر دو بتكلا لهأ تسر اد يأ (تسير اد) و بتكلا تآرق يأ : 157 : بيزغلا ريسفت ©

 : هجوأ ةسمخ - 1280 - 279 /2 : هبارعاو نآرقلا ىناعم ىف جاجزلا اهيف ركذو /ثحمنا

 د أ ةعموانو تاتكلا لا تركاذ عا كمبراذو ناحتلا لف نم تارق دعم تنير

 اهنم ةغلابم دشأ اهنآ الإ اهحتفيب " تسر د" ىنعمب ءارلا مضي تسر دو تحماو تضم

 ش تفرق ضاارلا وسكن" |[كسران)و

 فلآ ريغب (تسرد) رماع نبا أرقو ءاتلا حتفو فلألاب (تسرراد) ورمع وبأو ريثك نبا أرق ©

 .ءاتلا ةحوتفم نيسلا ةنكاس فلأ ريغي (تسر د) نوقابلا أرقو ءاتلا ةنكاس نيسلا ةحوتفم

 .443 /1 : فشكلا : كلذ هيجوت يف رظناو (105 : ريسيتلا /264 : ةعبسلا باتك)

 .141 : بولقلا ةهزن /281/2: هبارعاو نآرقلا يناعم /203 /1 : نآرقلا زاجم

 .231 : بولقلا ةهزن /282/2: هبارعاو نآرقلا يناعم /204/1 : نآرقلا زاجم ')

 .67 - 66 : ماعنالا
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 ةيآلا 7 (ةفاك نيكرشملا اولتاقو) : هلوقب !”ىلاعت (ظ26) اهخسن
 ناو " 'نيباتسع يآ نع حيض مل لوقللا اذه نأ: ملعلا لما نذكأ (لاكو ن 3 - . ِ 0 3 ع -

 ."2خسنلا نم عنمي امب انه اه ليكو ينعم اولاقو ,ةمكحم ةيآلا

 ضرعأف اَنتاَيآ يف َنوضوُحَي نيذلا َتِيَآَ اًذإو ): ىلاعت هلوقو

 5 5( هو 6

 مهباسح نم َنوُقَتَي َنيذلا ىَلَع اَمَو) : ىلاعت هلوق عم . 0 (مُهْنَع

 0 لاق ةنأ نينا للا ةقيود وزب ةنألا# 3

 8 هللا كايا ةةكمتسا[1نآ باككلا ىف مكتلع نر ةقوإ + ""اهلرقب

 0 ا

 فيسلا ةيآ اذه خسن : لاق هنأ سابع نبا نع" ىور 136 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 نع 242 : حاضيالا يف يكم هلقنو / "5 : ةيوتلا (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اوطقاف)

 .(صنلاب ساحنلا
 :36 ؛ ةيوخلا 2

 ."فقعض كلذب (سابع نبا نع يأ) هنع ةياورلا يفو *: 242 : حاضيالا 7

 ظرفح + ليكو ا ىتعطو  خشتي نازوهي ل نيح اذه .*:137 : خوستلاو خسانلا -شامتلا “7

 / "ىلاعت هللا ىلع مهباقعو مهرذني نأ هيلع امنإ ءاظيفح مهيلع سيل (ص) يبنلاو بيقر و
 .ةرايعلا يق طيسب فالتخا عم هلثم 242 حاضيالا يف يكم لاقو

 .68 : ماعنالا ©

 .69 : اهسفن 7

 خوستم هنإ : الاق 86 : خوستملاو خساتلا : ةمالس نبا /37 : خوسنم لاو خساتلا : مزح نيا 7

 نع 154 : نآرقلا خساون يف يزوجلا نبا لاقو /سابع نيا ىلإ هابسني ملو ةروكذملا ةيألاب

 اه روكذملا ضارعإلا نوكي نأ هبشيو بيذكتلاب ضوخلا : ضوخلا اذهب دارملا : ىلوألا ةيآلا
 : حاضيالا يكمو 137 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا نم لك ركذو /فيسلا ةيآب اخوسنم انه

 يف مكيلع لزن دقو) ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأو ةيناثلا ةيآلا نأش يف سابع نبا لوق 3
 ...ةيآلا باتكلا

 .140 : ءاسخلا 3
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 ةداتق لاق ... ةيآلا (مهتيد اوُدَحَتا َنيذلار َّذَو) :ىلاعت هلوقو
 ءلعلا:لفأ رثكاؤ...ةيآلا *! (نيكرشملا اولتقاف) :""”هلوقب ىلاعت اهحِسن ع علاسع هلا < 4 - 3 35

 17 ل يضولا و. نموقلا ءانهشو. كتم هنأ اون
 ةيآب ىلاعت اهخسن 9!(َنوُعْدَي َنيذلا اوبس ًآلَو): ىلاعت هلوقو د 5 6 و . 3 2و نسب روج“ يح

002 

 (5)(ةكعااا م عي ؟ اَنّنَأ ْوَلَو) رشع سماخلا بزحلا

 : سس رغب

 هاتعمف .ءابلا حتفو فاقلا رسكب '”هأرق نم (ًالّبق) (1

 .هخسن لاحمو ريخ هنأ الاقو 143 : حاضيالا يكم /137 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ''"

 ْش 70 ماقال "7

 243 : حاضيالا .137 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ءهلقتو :42 : خوسنملاو خسانلا ةداتق 9

 خوسنم هنأ : 56 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نباو 37 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا لاقو

 .29 : ةيآلا : ةيوتلا ةروس (رخآلا مويلاب الو هللاب نونمّري ال نيذلا اولتاق) : ىلاعت هلوقب

 ةيوتلا ©

 هيف ةيحلا نأ يع عيسلا لسع سو نيكي نمل اذه" 1375: ةويضلاو:ةباتلا ؛:نيافتلا

 نق مشلا 37244 خان طرالا 183ه لدق .ناتانيكلا دعم ىلع فاو تونفتمو سلا هلا

 ىنعمب وه سيلو رافكلل ديعوو ديدهت هنأل خوسنم ريغ هنأ ىلع سانلا رثكأ نكلو زئاج اذه
 الا

 .108 : ماعنالا 9

 88 وسلاو ةسانلا + ةفالتسولاو )38غ وهقلا و تلعلا» ىاح

 ناسنإلل هركي لب ةخوسنم ةيآلا هذه ىرأ ال : 156 : نآرقلا خساون يف يزوجلا نبا لاقو

 .(ص) هيبن وأ ءوسب هدوبعم ركذ بجوي امب ضرعتي نأ
 1111 مايوكا *'
(9). 

 .امهمضب نوقابلا اهأرقو .ءايلا حتفو فاقلا رسكب (البق ا

 .446/1 : فشكلا رظناو /106 : ريسيتلا /266 : ةعبسلا باتك)
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 :ءايلاو:هقاقلا مخي (ةاحق) رق نمو :افانيكنتا هانعش م لكك و "7 ةدواعتو
 وأ) :ئلامت لرفع "7 الوك هانم © ليقو لدجف هدعارو تفاحجأ :ءانعتتل

 (!(اليبق ةكئالملاو هللاب يتات

 ."!بهذلا : فرخزلا لصأو .هنيزم (لوَقلا َفُرْخُر)و (12
 .""'هيلإ ليمت : يأ (يَلِإ ىَعَصَتلِلو (3
 يهو ةقرفلا نم اوعدتل هانعم : لاقيو ءاوبستكي : يأ (اوُفِرَتْقَيلِ)و
 لا

 8 8 سا هه ال
 3 ” نوسنسما يا ين 6

 .""انزلا (مثالا ّرهاظ)و (0

 155 توؤشلا نيويقزالا

 .447 /1 : فشكلا /283/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن (2

 1 ْ ا

 : لاقيو ءقرخز وهف :ءلطاب وهو هتنيزو هتنسح ءيش لك ": 205/1 : نآرقلا زاجم (*
 لصأآو هومو نسحو هنم نيز أم": 158 : بيرغلا ريسفت / "هتداهشو همالك نالف فرخز

 ."بهذلا : فرخزلا

 .284/2 : هبارعاو آرقلا يناعم /205 /1 : نآرقلا زاجم 7

 : بيرغلا ريسفت / "ءاعدإلاو ةمهتلأو ةفرقلا فارتقإلا زاجم ": 205/1 : نآرقلا زاجم (9

 يأ (نوفرتقي) ": 220 : بولقلا ةهزن /نوعدم مه ام اوعديلو اويستكيل : يأ .7

 ةمهتلا : ةفرقلاو ءنوعدي يأ : نوفرتقي : لاقيو .باستكالا : فارتقالاو ءنويستكي

 ."ةاعدإلاو

 .بذكتي يأ صرختي : لاقيو ءنوعقويو نونظي يأ : 206/1 : نآرقلا زاجم 7
 /نوعقويو نوسدحي : 158 : بيرغلا ريسفت نم بيوصتلاو "نودسحي " : لصألا يف

 . '...قيقحت ريغ نم نظلا ىهو نيمختلا ديري ءنوسدحي ": 220 : بولقلا ةهزن

 .287 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /159 : بيرغلا ريسفت 7
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 :قاحسا وبأ لاقو «ةنيزلا ليبس ىلع ءاقدصألا ذاختا ''7(هّتطاَب) و
 نسحأ اذهو .ارهجو ارس يأ انطايو ارهاظ مثإلا اورذو هانعم نإ
 هيلع مالكلا ةلالدل لاوقألا

 المهبولق يف نوفذقي : يأ (ٌنوحوي)و (11
 .©لذلا دشأ وه (هّللا َدْنع راَعص)و (4
 ."©هانيدهف ارفاك : يأ )(ُهاَنْيَيَحأَف تيم (122 (127)
 .(©رفكلا يف: يأ 0(تاَمّلظلا يف)و
 . ك (ةردص حرشت)و (5
 11 ولا درا 31115 و

 :ةلافلا + 158: يوقلا يسرا

 ناذخألا ذاختا هتطابو ءانزلا هرهاظ نأ ريسفتلا ىف ءاج ": 287: هبارعاو نآرقلا يناعم 0
 مثإلا اوكرتا -ملعأ هللاو- ىنعملا نأ مالكلا هيلع لدي يذلاو .ةبيرلا ةهج ىلع ءاقدصألاو
 ."ارس الو ارهج مكيلع هللا مرح ام اوبرقت ال يأ ءانطي ىأ ارهظ

 159: ديول قيسفم"7

 .289 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /206/1 : نآرقلا انما

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخأتم '”
 يبنلا وه ينعملا نأ ريسفتلا يف ءاج هنأ جاجزلا ركذو /(صنلاب) : 1 يشل نوير
 يف لهج وبأو ,ةمكحلاو ويقل مالسإلا رون يطعأو يده (ص) يبنلاف ءلهج وبأو (ص)
 نآرقلا ىناعم) " هلضأ نم لكلو هللا هاده نم لكل ةماع ةيآلا نوكت نأ زوجيو رفكلا تاملظ
 ْ 288/2: :هيازقأو
 .(هلبق 6 ةلاحإلا رظنا) يآلا بيترت يف اهعضوم نع اهلبق يتلاو يه ةرخأتم
 .288 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /159 : بيرغلا ريسفت ع

 .159 : بيرغلا ريسفت

 ...ةيآلا (اجرح اقيض هردص لعجي هلضي نأ هللا دري نمو ...) : ةيآلا 5-0
 .160 : بيرغلا ريسفت

(72 

190 

(01020 

2) 
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 هللا مسا :اضيأ (مالسلا)و ,ةنجلا :يأ (مآلّسلا راَدإو (7

 ظ 1 ا

 (”/مهنم اريثك متللضأ : يأ (سْنالا نم 3 مترتكتسا)و (8

 00 أ (انَلجأ اَنْعَلَي) و

 .هكعضوم : يأ (مُكتَناَكَم)و (5

 انساك (رذ) و (6

 كاملا نك : ىبأ (ترحنلا نم)و

 ن0“ لآ لوأ يف هركذ مدقت دق (ماعْنألا)و

 يا اهو

 مهوكلهي : يأ (مُهوُدرُيل)و 00

 ميوقت : ترحلا لصأو ءمارح عرز : يأ (رجح ثرحإ)و (08

)10( 

 90 : بولقلا ةهزت /291 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن (')

 د" تردكتنما * ليغألا فا

 .291 /2 : هبارعاو نآرقلا ىناعم /160 : بيرغلا ريسفت (”

 0 2160: بيرغلا ريسفتا#
 .ةهفضلاو قر 0

 60 : بيرغلا ريسفت /206/1 : نآرقلا ناجم ©

 160 هرقل وين

 .ءزجلا اذه نم 61 : ةحفصلا عجار 9

 74 : بولقلا ةهزن /160 : بيرغلا ريسفت 7

 )10( . 101: بووقلا ريسقت

234 



 1 ِء 98
 3 5 نا سانلا ىلع رجح هنأآل ءارجح .مارحلا

 ةروس يف روكذملا ”يماحلا ينعي (اَهَروُهُظ تمرح مماَعْنَأرو 5 . 5 2( 5

 ةروكذملا "”ةريحبلا: ينعي (اَهيَلَع ِهّللا مسا َنورُكْدَي آل ْماَعْنأر 1 رع © سرع ىيفبع تاع ا عا ديني س8

 .ةدئاملا ىف اضيأ

 (ماَعْنألا هذه نوب يف ام اوُلاَق)و

 .ةدئاملا يف اضيأ ةقر وكلا ©"ءريعبلاو ةيمهولا ضع
 5( هر فه سا ©

 مهيدكياا يأ | مهغصو د
 ."”الهج : يأ (اهقَس)و (0
 .هريغو مركلا تشرع : لاقي (تاشورعم)و 0 و (141

 مارحلا رجحلا : 143 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /مارح يأ رجح : 207/1 : نآرقلا زاجم ''

 دنع امم بيرق) 161 : بيرغلا ريسفت /دحاو ىنعملاو مضلا ابأ رجح تئرق دقو

 ةتس ىلع ارجح نأ : 83 : بولقلا ةهزن يف يناتسجسلا زيزع نبا ركذو /(يجرزخلا
 : نجحلاو ؛ةبعكلا : رجحلاو «لقعلا : رجحلا ءدومث رايد رجحلا مارح : رجح : هجوأ

 .حصفقأ حتفلاو ناتغل هرجحو صيمقلا رجحو .ىثنألا سرفلا

 ىمح يذلا يماحلا *: 294/2 : هيارعاو نآرقلا يئاعم (صنلاي) 161 : بيرغلا ريسفت ج0

 ."بكري نأ هرهظ

 151 يوفلا نينمفت

 :ةففيسلاو ةنيفكا“

 .295 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /162 : هسفت '”'

 06 تكرقلا نوسفت
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 1) ء 5 7 :
 د وف ويف هيلع هقمرلا ا هك هدكت كلذحت ١١ [ كتم

 0 شرعي ال يذلا رجشلا رئاس نم (تاَشوُرعَم َرْيَغ)و 2 افا هاوس عة

 زوجي دقو .”'اهيلع لمحي يتلا لبإلا رابك : يأ (ةكوُح)و 0
 ا 0

 نود ام يهو '””كردت مل يتلا لبإلا راغص: يأ (اشُرَق)و

 قا رفوعلا رز ب وكرللا ةخلم لكلا ىم:قافكلاو :ناقحلا

 نم شرع ام : 143 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /اهنع شرع دق : 07/1: اغلا ذاوم 8

 ةهزن /موركلا انه اه تاشورعملا ىنعم : 296/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /هريغو بشعلا

 .176 : بولقلا

 ايصق هتحت تلعج اذإ هتشرعو مركلا تشرع : لاقي ءدحاو تاشرعمو (تاشورعم)

 .هيلع دتميل ههابشاو
 .176 : بولقلا ةهزن /207/1 : نآرقلا زاجم ©

 .297 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /162 : بيرغلا ريسفت ©

 .هتيطعأ : هتيتأ لاقي : 12 : بولقلا ةهزن /هنم اوقدصت يآ : 162 : بيرغلا ريسفت 5

 .(هلبق 9 ةلاحإلا رظنا) 162 : بيرغلا ريسفت "3

 ريسفت /ليإلا نم رابكلا يهو اهيلع لمح ام : ةلومحلا : 143 : نآرقلا فر 8
 .لمحت يتلا لبإلا : 298/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 2 : بيرغلا

 : ءاملعلا ضعب لاق" : 75 : بولقلا ةهزن /اهيلع اولمح ام يأ : 207/1 : نآرقلا زاجم 9

 . "هيلع لمح ام لكو ريمحلاو لافبلاو ليخلاو لبإلا : ةلومحلا

 يناعم /162 : بيرغلا ريسفت /143 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 207/1 : نآرقلا ناجم 9

 5 : بولقلا ةهزن /298 /2 : هبارعاو نآرقلا

 102 رفلا نوسفت7
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 ا')اضيأ جوز نينثإلل لاقيو :جوز درفملل لاقي دارفا يأ (جاَوأ ةينامث)و ([3

 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا نم يازلا فرح يف كلذ يفوتسأسو

 3 ونصت التاتو أ (ايوقيم ق(14523)
 .هللا ريغ مسا هيلع "اركءن, و حبذ : يأ (هب هّللا ريَغل لهأ)و

 اارفاح يذ لكو ءريطلا نم بلخم يذ : يأ (رْفُظ يذ كرو (46
 ."!ةيلآلا ينعي (اًمُهَر وه تَلَمَح اَم)و

 ىوحت ام يهو ؛ءضبارملا اضيأ ىمستو رعابملا ينعي (اياوحلا)و

 .ةيوحو ةيواح اهتدحاو ءاعمألا هيكون ادتكفاو عمتجاف نطبلا نم

 الكا 0

 .""رقف : يأ (قآلمإ)و (!5ا

 *!ىراصنلاو دوهيلا ينعي (اَنلْبَق ْنم ِنْيتقَئاَط ىَلَعِ)إو (6

 .299 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم رظناو / ةحفصلاو هسفن '''

 يناعم /الئاس يأ : 162 : بيرغلا ريسفت /الئاس يأ :143 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 7

 يصعب 177 : بولقلا ةهزن / بوبصملا : حوفسملا : 300/2 : هيارعاو نآرقلا

 : بيرغلا ريسفت : يق ام ىهو ' 'ركذ " نوكت نأ يضتقي قايسلاو "رك مل" نيهالا يف“

 هحبذ دنع ركذ : 25 : بولقلا ةهزنو /(هللا مسا يأ) همسا هيلع ركذو حبذ ام يأ: 3

 .هللا ريغ مسا

 163 دولا نيش 7"

 .ةحفصل 1 يقل“

 39012 + ةيارهاو نارقلا قا "يروحو ياش اهدحا رن وعانلا ةنفضلاو هنييفت 7

 ...يقابلا يف 75 : بولقلا ةهزن رظناو /ةيوحو ءايواحو ةيواح اهدحاو رعابملا
 يناعم /163 : بيرغلا ريسفت /143 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /208/1 : نآرقلا زاجم '”

 .34 : بولقلا ةهزن /304/2 : هبارعاو نآرقلا

 .307/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /163 : بيرغلا ريسفت ”
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 .(17ضرعأ : يأ (فدص)و (57

 ."”اهيرغم نم سمشلا عولط ينعي (َكْيَر تاَّيآ ضْعَب) و
 يبا هن اها نشوب كيس اهييعلاو وصنادل | نكس روز 68

 .اهركذ مدقت دقو '”7ىلاعت هللا ىلإ
 .*!ةفيلخ اهتدحاو اهناكس يأ (ضرآلا َفئالَخ)و (5

 ./فرشلاو لاملا يف لئاضف : يأ (تاَجَرَد)و

 ."مكركش فيك ملعيل مكربتخي : يأ (مُكَوُلبَيلِ)و

٠*٠ « 

 كان (زاعنمام

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 يه :ءسابع نبا لاق 27(مهداصح َمْوَي ُهَقَح اوُنآَو) :ىلاعت هلوق

 فصن باجيأو .ءامسلا تقس اميق رشعلا باجيأو ةنسلاب ةخوسنم

 6 : يولقلا ةهزن /164 : بيرغلا ريسفت (''

 3 هبارعاو نآرقلا يناعم : بيرغلا ريسفت (7

 .311/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /164 : بيرغلا ريسفت /209/1: نآرقلا زاجم ©

 زاجم /"ممألا لك فئالخ (ص) دمحم ةمأ تلعج ": 367/] : نآرقلا يناعم : ءارقلا 3

 يأ :" 164 : بيرغلا ريسفت / " ةفيلخ دعب ضرألا يف ةقيلخ مهدحأو "209 /1 : نآرقلا

 312/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / ةفيلخ مهدحاو اضعب مهعضب فلخي ضرألا ناكس

 .هيلإ هوؤعي نأ نود صتلاب ةبيتق نبا مالك لقن 55 : بولقلا ةهزن /اعم نيلوقلا ىكح

 يف لضف يأ" : 0 ”؛ 367/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0

 ."مهقزر اميف ' ...: 312/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / " فرشلاو لاملا

 .(صخلاب) 164 : بيرقلا ريسفت (؟'

 141 4 مامفالا
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 نبا لاقو ,"”يدسلاو ''”ةيفنحلا نب لوق وهو «كلذ ريغ يف رشعلا
 .!كاحضلاو ةمركع لوق ىهو ةاكزلاب اهخسن :ريبج

 موق اَي) : ىلاعت هلوق عم 7 (نورتفَي امو مهر َّذَف) :ىلاعت هلوقو

 .2(ُمُكَتَناَكَم ىَلَع اوُلَمْعا

 :ىلاعت هلوق عم (*”(َنوُرِظَتْدَم انِإ اوُرظَتْنا ِلَق) :ىلاعت هلوق عم
 .7”(نيكرشملا نع ضرعاو)

 ...ةيآلا 7 (ًاعّيش اوُناَكَو مهتيد اوُقَرَف َنيذلا ّنإ) :ىلاعت هلوق عم

 .اهرخآ ىلإ

 امك فيسلا ةيآب ىلاعت نهخسن :سايع نبأ لاق تايآلا هذه عيمج

 (و28) ةدشلاو لاتقلا تايآ اهخسنفت نيللاو ةملاسملا تايآ نأ مدقت

 /اوناكو مهتيد اوقرف نيذلا نإ): هلوق يف ليق دقو . ةظلغلاو

 نم اتيقب نيتنس دلو ؛ةيفنحلا نب مساقلا ويأ يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب دمحم وه ''
 ه 80 دعي تام (ض) باطخلا ني رمع ةفالخ

 .(352 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /350/9 : بيذهتلا بيذهت /62 : يزاريشلا تاقيط)

 .244 : حاضيالا /138 : خوستملاو خساتلا : ساحنلا ©

 . ناتحفصلاو امهسقن 7
 .137 : ماعتألا 9

 135 ءاهنيفتا ©

 .158 : اهسقن ©

 .106 : اهسفت "7

 .159 : اهسقن ©

 /147 : حاضيالا /146 : ساحتلل خوستملاو خساتلا : 159 ,106 : نيتيآلا يف رظنا

 نبال خوسنملاو خسانلا /38 - 37 : مزح نيال خوسنملاو خسانلا : تايآلا يقاب يف رظنأو

 .161 157 .156: نآرقلا خساوت / 89 - 88 : ةمالس
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 كلذكو .(©اربخ اهتوكل اهخسن نسحي ال ةمكحم اهنإ : ةيآلا '' '(اعيش
 هانعم نأو ةمكحم اهنإ 27 (َنيكرشُْلا نَع ضرعأو): ىلاعت هلوق يف ليق
 ."يهجو ضرع هتيلوأ مهلوق نم نيركشملا ىلإ طسبنت ال

 ...ةيآلا 7(هْيَلَع هّللا مسا ِرَكْذُي َمَل امم اوُلْكاَت ًالو) :ىلاعت هلوقو
 نيذلا ماعطو) : هلوقب ةخوسنم يه ؛7لوحكمو ءاطعو ةمركع لاق
 ال مهو مهماعط انل هللا لحآ دق : اولاق 7(مكل لح باتكلا اوتوأ
 دنع هللا ركذل يسانلا ةحيبذ لكآ ىلع عامجإلا عقو دقو ءنومسي

 زوجي الو .,ةمكحم يه ؛يبعشلاو نيريس نباو نسحلا لاقو ,(*/بذلا

 ريبج نب ديعس لاقو «”"اهيلع هللا مسا ركذي مل ةحيبذ لكوت نأ

 .159 : ماعنألا 9
 .247 : حاضيالا /146 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (

 106 + عامتألا ©
 .247 : حاضيالا /147 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا

 :121 : ماعنألا ©
 عقسألا نب ةلئاوو سنأ نع ىور «ةمئألا دحأ ,هيقفلا هللا دبع ىبأ يقشمدلا لوس و

 .(ف112 ت) مهريغو ليوطلا ديمحو يرهزلاو ةفيثح وبأ هنع ىورو مهريغو
 289/10/ بيذهتلا بيذهت /75 يزاريشلا تاقبط /160/2 ق 7/ج دعس نبا تاقبط)

 .(386 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ -

 5 ل

 .(صتلاب) 248 : حاضيالا /145 - 144 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ا"

 ,248 : حاضيالا /145 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا ©
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 كرتل دمعتملا اهي داري ةمكحم ةصصخم ةيآلا نإ .''”يعخنلا مهارباو

 اذهو .باتكلا لهأ حئايذ لكأ ةحابإ هصصخو ةحيبذلا دنع ةيمستلا

 يانكلا ةعبت لكأ ةرك اكلامب نأ ويح "7" ءايقفلا مم: نيقكاو كلام تف ذم

 معاق ىلع رحم يل يح وأ اَميف دج ) ىلاعت لوقو
 (4) ع ماها

 وه امنإ : مهرثكأ لاقو ٠ ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان : ةيسع ن4 4 5 1 . 5 1 )5( 

1 2 .01 0 (6) ْ 
 نباو يبعشلاو رييبج نيأ :ةمكحم أاهنإ لوقي نممو . .ى.صيصحت

 يف اهيتفمو ةفوكلا لهأ هيقف : نارمع وبأ دوسألا نب سيق نب ديزي نب يعخنلا ميهاربا وه '''
 .(ه96 ت) يبعشلا بناج ىلإ هنامز

 بيذهت /29 /1 : ةياهنلا ةياغ /52 : ىزاريشلا تاقبط /88/6 : دعس نبأ تاقيط)

 .(23 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /176/1 : بيذهتلا

 248 + فاضل 145 ويضتلاو ةساتلا نقال"

 .(صنلاب) 248 : حاضيإلا '”

 .145 : ماعنألا

 هم نع ىوك ضو هللا لوو نأ (نض) يلع نه 41+ حافلا بناتك (54272) ةلظؤكا ©
 حئابذلا باتك (124/7) يراخبلا حيحص /ةيسنالا رمحلا موحل لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا

 /عايسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن (ص) هللا لوسر نأ (ض) ةبلعت يبأ نع 25 بابلا

 (ص) هللا لوسر ىهن : لاق (ض) سابع نبأ نع 23 : ديصلا باتك 60/6 : ملسم حيحص

 .142 :.ساحنلل خوستملاو خسانلا : رظناو /ريطلا نم بلخم يذ لك نع

 .249 : حاضيالا /142 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 يعباتلا يفوكلا هللا دبع ىبأ لاقيو ءدمحم وبأ مهالوم يبلاولا يدسألا رييج و
 .ةنس 49 نع ه92 ةنس طسأاوي يفقثلا فسوي نب جاجحلا هلتق ٠ لنيكلا ءامالاو نيلجلا

 تاقبط) /305 /1 : ةياهنلا ةياغ /82 : يزاريشلا تاقبط /178/6 : دعس نبا تاقبط)

 .(181/1 : نيرسفملا
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 .2كلام (!!بهذم ا

 نا يه يبنلاب لإ يي لَم اوبر درهم الو) :ىلاعت هلوقو

 هر َْحِإَف مُهوُطلاَخُت ْنِإو) :'”هلوقب خوسنم ىه ةداتق
 .(©ةنيدملا يف هيرقو هتطلاخم حابأو ,ةكمب هلام برق

 نع اهيف يهنلا عقو امنإ ,.ةمكحم يه فلسلا لهارثكأ لاقو

 يتلاب مهوطلاخ اذإف ,7هارح كلذو نسحت يه يتلا ريغب هلام برق
 تراصو /مارح وه امم هنع اوهن امع اوهتنا دقف (ظ28) نسحأ يه

 َدِسْفْلا مَلعَي ُهّللا)و !ارخا هلوق احوضو كلذ ديزيو نيتمكحم ناتيآلا
 .7(ملصُما نم

 .فارعألا ةروس :رشع سداسلا بزحلا

 يهو ةنيدملاب تلزن اهنإ : ةداتق لاق ءةدحاو ةيآ الإ ةيكم يهو

0010-7 1 

 .250 : حاضيالا /144 - 143 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 0
 بهذملا بحاصو ةرجهلا راد مامإ يندملا يحبصألا رماع يبأ نب كلام نب سنأ ني كلام وه 58

 .(ه179 ةنس يفوتو ه 93 ةنس دلو) هيلإ بوستملا

 كرادملا بيترت /67 : ءاهقفلا تاقيط /11/1: ليدعتلاو حرجلا /45 /5 دعس نبا تاقبط)
 /5/10 : بيذهتلا بيذهت /35/2. : ةياهنلا ةياغ /17 : جابيدلا /يناثلاو لوألا ءزجلا

 .(293/2 : نيرسفملا تاقبط

 .152 : ماغتألا ©

 ,250 : حاضيالا

 اكسال

 .(صتلاي) 250 : حاضيالا ©

 :ةسفيجلا ةيبتفكا "7

 2591: هيشناا#

 220 وقيل 7
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 لا دخلا نتا! (ةيزقلا نع ينعون 1 ب

 : هريغ لأقو ,"”ر وصملا ءاجه اهنأ '”يدسلا نع ءاج (صّلا) (1 5 3 22 2

 سابع نيا نع ءاج ام ركذ مدقت دقو .مظعألا هللا مسا فورح يه

 تاعطقم نم اههابشأ رئاسو (صملا) ىنعم يف لوقلا نم هريغو

 .ةرقبلا ةروس لوأ يف ر وسلا ضعي لئاوأ يف فورحلا
 . "اه ا( 4

 .(©9ةلدل ىأ (اناَيَ

 ."""ر اهنلا فضت : :ةظاقلا يف ا واقل
 1 ع

 'مهلوق : يأ (مهاَوعَد)و (5
 كاملا ةروس + لافةنأ مانعا نتا نع هديت نور + 147 عوستلااو ةسلتلا «يفامتلا 0

 يهو تايآ الإ ةكمب ثلزن": 90 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ / ' ةيكم يهف ةكمب تلزن

 - 163) (ميحر روقغل هنإ) هلوق ىلإ (رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلأساو) هلوق

 لوق يف ةنيدملاب تلزن ةيآ الإ ةيكم : 460/1 : فشكلا /ةنيدملاب دوهيلا يف تلزن 2(

 ...ةيآلا (163) ةيرقلا نع مهلأساو) هلوق ةداتق

 يحي هنع لاق يزاغملاو ريسفتلا بحاص يدسلا ةميرك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسا وه 7
 ٠ راس 128 كو نعت كي امو ويحسالا عدلا نكدي ادها كنار اهون اطعلا تس نب
 بيهذت ةصالخ /184/1 ج/1 قى : ليدعتلاو حرجلا /361/1 ج/1 ق : ريبكلا خيراتلا)

 .(109/1 نيرسفملا تاقبط /30 : لامكلا

 .5/7 : زيجولا ررحملا /115/8 : يربطلا ريسفت

 :1 16/8 +: يريطلا نيَسفت 298 + نارقلا لكشم ليوا

 .165 : بيرغلا ريسفت

 .317/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /165 : بيرغلا ريسفت /210/1 : نآرقلا زاجم

 .165 : بيرغلا ريسفت /210/1 : نآرقلا زاجم

 /هفواعو ككاو عا و غتر واوق# اههوعت قاسعوم اهل 210 1 از كل نامع ا"

 ." مهيعادتو مهلوق يأ": 165 : بيرغلا ريسفت

 ا (5)

06( 

(202 
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 ىف © سم هر
1 

 .!'2”نودحجي : يأ (َنوُملْظَي اًكتاَيآب)و ©

 7 هديك هديت ضان انك اق (َشياَعَم)و (0

 (*/كنيد : يأ (كَطاَرص)و (16
 را يقر طنا (14

 يوم أ امو ودمرت

 .(ة!ارش امهسفن يف يقلآ : يأ ار )0 8( :
 0 راس ا امينع نيلكنل# كا و ا دار

يقلا نم نوخأم ءامهل تلخحي يأ (اًمهَمَساَق)َو 21
 5 ني

 165 يقوقلا سسنتا"

 : "كلذ نيعو ناوتكلاو تاننلا خم هرافي ان" 41177: يولكلا ةقاوؤاألا

 /(يضنلاب 165 : بيرغلا ريسفت /مهقيرط : 375/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخأتم'”

 .324/2 : هيارعاو نآرقلا ىناعم ©

 يملا 1 هينا نجاة يات قوت ل ولا طقاك دهب يهل 211 1 فلا دا“

 ل ل /مذلا غلبأب امومذم / ": 166 : بيرغلا

 "مذلا غلبأب امومذم " : 177 : بولقلا ةهزن / "مومذم

 ةهزن /324/2 : هبارعاو نآرقلا ا بيرغلا نوسفت /212/1+ نارقلا زاجه “7

 177 والا
 2-9 ىولملا ياو 1

 .ةدحاو ىاوب "يرو ام" : لصألا يف

 .166 : بيرغلا ريسفت (
 ١ مسقلا نم ": 144 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا" /امهفلاح يأ ": 212/1 : نآرقلا زاجم ٠

 بولقلا ةهزن / "امهل فلحف يأ ": 227/2 : هبارعاو آرقلا ىناعم / "امهل فلح ىأ :

  9"اميل فلح نار
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 3 7 5 ياا ه اس

 0 "عب ىلإ + تيرس ل 0
3 

 يعل يد 3 ينعي
 6 5 1 5 0 ١ نو 5 3 1:

 نئانرلا و: ىتاكللا نه وو اه "97" قايولا "ب" شدا "0

00 

 بايشلا نم ريخ ىوقدتلا سابل نأ ديري (ريخ كلذ ىَوَْلا سايل

 00 هنا كولا نقع

 /لك دنع مكسابل يأ (دجسُم لك دنع مكتنيز)و (31 (29)

 م هج اع ف يا ف7

 : هبارعأو نآرقلا يناعم /اذك لعفأ تقفط : لاقي ؛البقأو العج يأ : 166 : بيرغلا ريسفت ع

 ليقأو اذك لعفي قفط لاقي ... : 134 بولقلا ةهزن لقا يف 00 اقفط ىنعم 2

 :دحاو ىنعمي اذك لهجو اذك لعفي

 166 : بيرغلا ريسفت /ضعب ىلإ هضعب قرولا ناطيخي : 144 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 ىلع ةقر و نالعجي : 327/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /ضعبب هضعب قرولا نالصب

 ضعب ىلع هضعي قرولا ناقصلي يأ : 134 : بولقلا ةهزن /ةقرو
 .134 : بولقلا ةهزن /327 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 ...ةيآلا (اشير و مكتآءوس يراوي اسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ ينب اي) : ةيآلا يف

 اضيأ شايرلاو ..سابللا نم رهظ ام وهو دحاو شيرلاو شايرلا : 213/1 : نآرقلا زاجم 7
 .(هيلإ هوزعي نأ نود ةديبع يبأ نع القن) 102 : بولقلا ةهزن /شاعملاو يبصخلا

 .(صنلاب) 166 : بيرغلا ريسفت
 .ينهجلا دبعم ىلإ ايوستم 149/8 : هريسفت يف يربطلا هركذ !''

23 

4 

(3) 

00 
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 ءاسنلاو ناهتلاب ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك ةيلهاجلا نأ كلذو .ةالص

 د نم نولكأي الو : مهنيدب ناد نمو شيرق مهو سمحلا الإ ليللاب

 دلع كتي و او دك رت 7 قلافك هللا لونان" قدما :اهانزطما نيس

 .ةيآلا '7!(اوُبَرَشاَو اوُلُكَو ٍدجْسسَم َّلُك

 ءاسمسسأ نم مسأ فعسخلاو باذع يأ تع رو 38

 اولا
 ا يأ ””((ناطلس)و 33

 ."7لخدي يأ (ُلمَجلا علي ىّنَحِ و (
 اشر رف يأ "اداهم"و (41

 9( 5 ع 0

 مهاشعي افا (شاوعزو

 .332/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /167 اتيوقلا وكت 7

 .129 : لوزنلا بابسأ رظتأو /167 : بيرغلا ريسفت ©

 31 ؛ فارعألا 0

 ةايحلا فعض) : هلوقو .هالثم : لاقيو ؛هلثم ءىشلا فعض ": 133 : بولقلا ةهزن ©

 : هلوق هتمو باذعلا ءامسأ نم فعضلاو .ةرخآلا 57 ايندلا باذع يأ .تامملا فعضو

 ." (فعض لكل لاق)

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم
 .334/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /267 : بيرغلا ريسفت 7

 337/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /167 : بيرقلا ريسفت /145 : نآرقلا بيرغ يديزيلا '”

36. 

 338/2.  : هبارعاو نآرقلا اعف 168: :ييرغلا نوت /214/1 :نارقلا ناهس

 ريسفت / " مهقوف نم مهاطغف مهاشغ ام يهو ةيشاغ اهتدحاو ": 214/1 : نآرقلا زاجم 7
 . 'رانلا نم مهاشغي أم يأ : 168 : بيرغلا

53) 
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 اانا 3 ةوادعلا 2!” (لغلا)و (3
 ةلدانم يأ (نَدٌّؤم)و (4

 دنع ىهف عقترم ءانب لكو نانلاو ةنجلا نيبر وس (فاّرعآلا)و (6
 دو مانا د نونا قوك نود فرع اهوبسلا ووين قارعأ بودكلا
 اتوا ىف هلتحا و ةريغو فريشلا نق لمعت

 وهف نانلا ناسا ءاهتا + ئأ (اقلت)و
 .©©ةمالعلا "©7ءامسلا"و
7 
)4 

 9! قكرتن »أ (مماَسفت)و (ةا
03 

 قوسن)و

 ...ةيآلا (لغ نم مهر ودص يف ام انعزنو) : ةيآلا يف ''
 ةوادع يأ (لغ) " :151 : بولقلا ةه 0 168 :«سرتلة ريش
 لكلا >لاقعو انكشف

 00 ا

 ةنجلا لهأ نوري فارعألا هل اقي رانلاو ل و 379/1 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ا“

 /1 : نآرقلا زاجم / " مههوجو داوسي رانلا لهأ نوفرعيو مههوجو ضايبب مهنوقرعيف
 : بيرغلا ريسفت رظناو / "فارعا برعلا دنع ضرألا نم عفترم لك نأل روس ءاني" 5
16 . 

 .هالعأ وه امك يجر زخلا هلثمو نيلوقلا نيب عمج دقف

 1 : بولقلا ةهزن

 .65 : بولقلا ةهزن /215/1 : نآرقلا زاجم“
 )ن7

(53) 

 ...ةيآلا (مهاميسب مهنوفرعي الاجر فارعألا باحصأ ىدانو) : ةيآلا يف
 .168 : بيرغلا ريسفت /215/1 : نآرقلا زاجم

 .341 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /168/7 : بيرغلا ريسفت /215/1 : نآرقلا زاجم 7
 162 ودا نيم

 .36 : بولقلا ةهزن

8 

00 

2317 



 كلذ لك ؛.ءارضلاو ةعارضلا يهو ءاللذت يأ (اعّرضَتِ)و (55

0 2-7 

 0 ل

 هب 0 رار عمج وشهو يضلاو نونلا مضب اهأرقي نم مهنم

 دقو ,”7رطملاب يتأتل اهايحأ هللا نأك ءبوكرم : ىتعمب بوكرك 0

 9207 لا ل ا

 افيفخت تنكس نيشلا نأ الإ ىلوألا ىنعمب يهو نيشلا ناكساو نونلا

 سل 7-0006 0 لسرو لسر لاقي امك
60 

 نيشلا ناكسإو. ةمومضم ءابلاب اهأرق نم /مهنمو ا وف

 لعقو ليعف لاقي ريشب عمج ىهو افيفخت اهنكسأ مث نيشلا مض دارأ

 لجرلا عرض هن ليقو .همأ عرض لوانت مهيلإ عرض ": عرض ةدام : بغارلا تادرفم ('

 .' ةعارضلا رهظأ عرضتو .عرضو عراض وهق لذو فعض' ةعارض

 ."ةيفخو اعرضت مكير هوعدا) ىلاعت لاق رتتسا ةيفخ ءيشلا يفخ ": ىفخ ةدام : هسفن 2

 .345/2 : :هبارعاو نآرقلا يناعم /169 + بيرغلا نيسفت 7

 ةمومضم : نونلاب رماع نبا أرقو .نيشلا ناكسإو ةمومضم ءابلاي (ارشي) مصاع أرق (

 ةمومضم نونلاب نوقابلاو نيشلا ناكسإو ةحوتفم نونلاب يئاسكلاو ةزمحو نيشلا ناكسإو
 .(110 : ريسبتلا /53 ةعبسلا باتك) نيشلا مضو

 فشكلا /285 : تاءارقلا ةجح : ةعرز ويأ /157 : تاءارقلا ىف ةجحلا : هيولاخ نيا 9

1 . 1 
 .466/1 : فشكلا ©

 .ةحفسلاو ةزهلاو هسْفق

 ةهفححلا يدتحلا وا ةنيفك 7

 169 تيوفلاا ننكيفو ا
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 نوكي نأ ءابلاب يتلا ةءارقلا هذه يف نكمي دقو ءلعفو لعاف لاقي امك

 رطملا ىدي نيب مدقتمو ةعيلط هنإ دارملا نوكيو اعمج نوكي الو امسإ
 تكسو هلكاأوأ 5 ويش قو

 هل لقتساو ءىشلا نالف لقأ : لاقيو :حيرلا تلمح ىأ (تْلَقآرو

 برشيف لمحت يأ ديلاب اهنأل ةلقلا تيمس اذه نمو "”هلمحو هقاطأ اذإ
 .ةلاهبف

 .©7ناميإلاو قحلا نع انايمع : يأ (َنيِمَع ًاموق

 ريدقتلا يف ع 1 59 هللا مع : أ (هّللا ءآلآ)و

 ذل ذهل نإ د لوقو 17 اد هه و ةققو قالا انإ نيوطاخ ويق)

 .466/1 فشكلا /285 : تاءارقلا ةجح : ةعرز ويأ '''

 1 : بولقلا ةهزن /345 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /169 : بيرغلا ريسفت ا
 .11: ب ولقلا هود

 .869 : بيرغلاريسفت /217/1 نآرقلا زاجم 7
 ."ناميإلاو قحلا نع اومع دق يأ ": 347/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم

 ملحلا ةفخ ةهافسلا : 347/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 169 : ىكرعلا نيشقَت
 ." يأرلاو

 اهأرق عفانو "69 : فارعألا /247 ةرقبلا" .(ةطسب) نم داصلاو نيسلا يف ءارقلا فلخا

 ةطسب تأرق فيك ىلابت ال : عفاخ نع نولاق نعو فارعالا يف داصلابو ةرقبلا يف نيسلاب
 لاق (186 - 185 : ةعبسلا باتك) نيسلاب ةطسب : عفان نع ةرق وأ لاقو داصلاب وأ نيسلاب
 .ةعامجللو - عفانو يئاسكلل يأ - امهل تأرق نيسلاب "و: 2/1 : فشكلا يف يكم

 .امامتو الوط يأ : 40 : بولقلا ةهزت

 ."الإ" : لصألا ىف '”
 523 بازحألا (10)

 .348 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /169 : بيرغلا ريسفت /217/1 : نآرقلا 00

03 

5 

07 

25 
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 6 ةدئاث ناكساو هلوأ رسكب يَّلِإ هدحاو ,.مهضعي لاقو ولف ىلا

 .يسنو ىسحك
0 030 

 0 ياا معاوب 1 0

 (4) . 55 'ش ا يل 0 1
 8 مضلاو حتفلاو رسكلا : تاغل ثالث لبقتسملا نزو نيع يف مهلو

 (2)5 تا ا
 ةرقيلا ع ا وو (اوثعت)و 74

 ريطلاو سانلل موثجلاو .بكرلا ىلع نيكراب يأ (نيمئاج)و (78

 50 سلال ب

:5 7 6 
 : اضنأ يسصم ىدعميو 0 : ىنعمب

 فلألاب ىهف اياذع ناك اذإف .مهيلع انلزنأ يأ (مِهُيَلَع اًنرطمأ)و (4
1 1 2 

 .217/1 : نآرقلا زاجم نم بيوصتلاو "قف لثم الأ "؛ لصألا يف '''

 .11 : بولقلا ةهزن 0 هبارعاو نآرقلا يناعم 2

 .350/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /169 : بيرغلا ريسفت ,//1 ١ ناوقلا داهم 8

 137/2 ساحتلل نآرقلا بارعا /تويبلا لابجلا يف نوبقني ,231/8 : يربطلا ريسفت ©

 ناسل /لعقي لعق ىلع ءاج كلذلف قلحلا فورح نم فرح هيفو ةغل يهو ءاحلا حتفب

 .رشقلاو رشنلا : تحنلل : "تحن ةدام" برعلا

 .ءزجلا اذه نم 13 ةحفصلا عجار 9

 ىلع موتج رخآ عضوم هلو .موثح ضعب ىلع مهضعب يأ ": 218/1 : نآرقلا زاجم ©

 ءاضيأ بكرلا ىلع نيكراي : نيمئاج ءضعب ىلع مهضعب ": 69: بولقلا ةهزن /بكرلا

 ."ريعبلل كوربلا ةلزنمي : ريطلاو سانلل موثحلاو

 متاح ىبأ لاقو (58 : دادضألا يف بتك ةثالث) يضاملا رباغلاو يقايلا رياغلا : يعمصألا لاق 7

 ةثالث) ءيقابلا ىلع رثكآلاو يضاملا رباغلاو : يقابلا : رباغلا : دادضألا نمو ": يناتسجسلا

 وهو اضيأ نيضاملاو نيفايلا ىأ ": 148 : بولقلا ةهزن يفو / (3 : دادضألا يفق بتك

 :" لاريهألا فم

 ."ترطم ةمحرللو :فلآلاب ترطمأ : باذعلا نم رطم لكل لاقي ": 148 : يولقلا ةهزؤن ©

250 



 .' "اننيب مكحا كئيب ْمكْفا)و 59 ا لع رس ©

5 

 اهيف ءاج يتلا يآلا نم ءيش بزحلا اذه يف سيل رفعج ىبأ لاق

 ا ا ووو ةيكااوق) فلسا نتف مخ قف
 3 5 - 5 ا

 تاك ١ لاق 3) :رشع حباسلا بزحلا

 ."9لزانملا : يناغملاو .اولزني ملو اوميقي مل : يأ (اوُنْغَي َمَلِ) (2 4 وهو ه

 . نخاع (ىسأ) و 3
 . "وهل هللا نيبني:: يأ 6( دِهي مل وأ)و (0

 ريخ) هنمو مكحا : 148 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /اننيب مكحا : 220/1 : نآرقلا زاجم ''"

 : مكاحلل لاقيو اننيب مكحا : يأ : 170 : بيرغلا ريسفت / " 89 : فارعألا" (نيحتافلا

 ." حاتفلا

 اهيف دحح ملف ةركم قارغألا ةروس *: همالك ضفو 147 + عوستلاو خشلتلا + ساكنلا 7

 (ىفعلا ذخ) لجو زع هللا لاق ءاهيف فلتخم ةدحاو ةيآ الإ خوسنملاو خسانلا يف لخدي امم

 هيلإ بهذ امل اقفاوم بازحألا قفو يجر زخلا فينصت نوكي مث نمو /..."يتأيسو"

 .خوسنم وه ام يآلا نم هيف سيل بزحلا اذه نأ وهو ساحنلا
 ل ل ا ا ا ع ولا ا

 لاك : اهلبق ركذ هنأل ءانه

 يناعم /170 : لو نآرقلا بيرغ : يديزيلا 0

 ةهزن /اهب اولزن يتلا لزانملا يناغملا : لاق يعمصألا نأ هيفو 358/2 : هيارعاو نآرقلا

 0: قولقلا

 1 : بولقلا ةهزن /359/2 : هبارعاو آرقلا يناعم /222/1 : نآرقلا زاجم

 وه هكاعا تيثملاو :ةدحسلا ةزوس نيت26 ةنآلا نم هزي (ميل دهي ملا وأو, لضألا يف "©
 .فارعألا ةروس يف يذلا

 .361 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم

(3) 

(4) 

05) 

(7 
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 .©20اىرثك يأ (!!(ًوَقَعِ)و (4

 ."لاهنابأو اهرهظأ : يأ 3 َعّرَت)و (8

 .(ورخآ : يأ (هجرأ)و (1

 (”7نوعرف نم ءازج : يأ (ًارجل اَنَل ّنِإ)و (13
 (©بفوبهرأ يأ (مهوبهرتسا)و (16
 ىنعمب ءمهلتو مقلتو فقلت : لاقي ء,مقتلت : يأ (َفّقلت آو 07

 . 1 وسلا كلا هذخا ةونقجلا و: تقلد ينعش لاق ود." لقيا

 ا يأ (غرفأ)و (06

 ."' !!كفالاب نوتاي يأ : ''7(نوُكفاَي)إو (7

 .1'”بذجلاب : يأ (نيدَسلاب)و 0
 . 1 يسخلا انه( ةنسحلا و1

 ...يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم ''
 .359/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /170 : بيرغلا ريسفت /222/1 : نآرقلا زاجم 2

 .(صتلاب) 363/2 : هيارعاو نآرقلا يناغم /هدي جرخأ : 225/1 : نآرقلا زاجم ©

 .365/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /170 : بيرغلا ريسفت /225 /1 : نآرقلا زاجم

 .170 : بيرغلا ريسفت /225/1 : نآرقلا زاجم

 .170 : بيرغلا ريسفت /225/1 : نآرقلا زاجم ©

 ةهزن 170 : بيرغلا ريسفت /225 /1 : نآرقلا زاجم 390/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 .51 : بولقلا

 1 : بولقلا ةهزن

 ."انيلع هبص يأ ": 170 : بيرغلا ريسفت / "لزنأ ": 225/1: نآرقلا زاجم 9
)10( 

5) 

 .يآلا بتيرت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 : 366/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم / " نوبذكيو نورخسي ": 225/1 : نآرقلا زاجم '''
 .(صنلاب)

 .368/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /171 : بيرغلا ريسفت /225/1: نآرقلا زاجم ''2

 .368 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /171 : بيرغلا ريسفت ''”
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 ,ءبرذلا توملا ىنعمب انه وهو ميظعلا ليسلا (َناَقوُطلا)رو (3 2 1 5 : 1 0

 باتكلا

 1 تاذعلا ( رح رلار ن4

 .؟”دهعلا نوضقني يأ (نوثكني)و (5

 (ة”دحبلا (ُمّيلا)و (6
 ."””انكلهأ يأ 2 (اًنْوَُمَد)و (7

 اي 5
 .' اتويب نونيي يأ (نوشرعُي)و

 9 5 عاد يعم

 ./نوميقي يأ (َنوُُكَعَيِ) و (8
 .19/كلهم يأ (ٌرْيَتم)و (9 10

 .'' !!اهالإ مكل بلطأ يأ (اهالإ مكيغبأ)و (0
 ."'2اندعوم تقول يأ (اًتتاقيمل)و (3

 رض ىأ بذج يأ ': 368/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صتنلاب) : بيرغلا ريسفت 00

 6 تؤلقلا ةهزخ: 7171 بيوغلا نيسفت: /22671 5 نارقلا زاجه 7

 .370/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /171 : بيرغلا ريسفت /227 /1 : نآرقلا زاجم 7

 0: ولعلا فونت

 171:2 ييزغلا نيستا ه 0271 نازقلا نام 7

 .ناقرفلا ةروس نم 39 ةيآلا يف يهو (انربت) لصألا يف

 دعم 6 ةلاحإلا يطخأ 7

 7 يول يوخ 2071 :تارقلا ناعم

 .172 : بيرغلا ريسفت /227/1 : نآرقلا زاجم

 .371/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /172 : بيرغلا ريسفت /227/1 : نآرقلا زاجمأ"

 .(صنلاب) 372/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /مكل لعجا يأ : 227/1 : نآرقلا زاجم

 .372/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم

(6) 

(5 

(9) 

 قلل

012) 

2053 



 الا
 اقد هي ديري اكد نإ ليق دقو .©ضرالاب اقصال يأ (كد)و

 .©0افاك فاقلا تلدبأف

 4 اينما رو
 .اهيف حور ال ةروص : يأ (ًادسَج ًالجع)و (8

 .(©دقبلا توص :راوخلاو .توص .يأ (ناَوُخ هلو

 ,نالف دي يف طقس : لاقي ءمدق : يأ " ")هدي يف طقس"و (49

 .(هنع زجعو ءيشلا ىلع مذن اذإ ءناتغل فلألاب هدي يف طقسأو

 متخ باب يف يفوتسيسو ,"”!بضغلا ديدش : يأ (ًافسأ)و 0
 .باتكلا اذه

 هراكمي رورسلا: ةتامشلاو ,مهرست الق (ءاَدعآلا يِب تمشت ًالَق)و
ِ (10) 

 .273/2 : هيلرعأو نآرقلا يناعم /172 : بيرغلا ريسفت '''

 373/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /172 : بيرقلا ريسفقت /228/1 : نآرقلا زاجم 5

 172 فيرقلا نيت 7

 .337/2 : هيلرعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو سفن

 ١ 147 نيولقلا ةفزتا

 راوخلا" :روخ ةدام : بغارلا تادرفم /رقيلا راوخك توص يأ : 228/1 : نآرقلا زاجم 0

 ."”ريعيلل ر اعتسي دقو رقيلاب صتخي

 ...ةيآلا (مهيديأ يف طقس املو) : ةيآلا يف '"'

 : بولقلا ةهزت /378/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /393/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

15 . 

 /2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /173 : بيرقلا ريسقت /150 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 7

 11 : بولقلا ةهزن م8

 .(صتلاب) 62 : بولقلا ةهزن "7

) 
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 . "نك: ىآ (تكس امل)ؤ (54
 .«انبت : يأ (اًنْدَه)و
 .0بتكي ال يذلا (يّمالا)و (7

 ."مهل مزاللا لقثلا : يأ (مُهَرصِإ)و
 اهيق صخر ءايشأ نم مهتعنم يتلا ضئارفلا يه انه (َنآلْغآلارو

 ا

 .©هومظع : يأ (ةور َرَع)و
 .(ة!لئابقلا "””ًطايسألا"و (0

 .7ترجفنا : ىأ (ْتَسْحَبْنارو

 :لاقي ءقحلا نودعتي :يأ (تبسلا يف /َنوُدْعَيِ) و (30(163)
 .(9هتملظ يأ نالف ىلع تودع
 ةهزن /379/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /173 : بيرغلاريسقت /229 /1 : نآرقلا زاجم )0(

 .213 : بولقلا
 .381/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم رظنا 8

 .381/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /173 : بيرغلا ريسفت (”

 173 كرف | نردسف

 ةيلا رة

 ...ةيآلا (اممأ اطابسأ ةرشع يتنثا مهانعطقو)و ةيآلا يف 7

 طبس يأ نم : لاقي ءطبس مهدحلو ليئارسا يئب لئابق طايسألا ": 151 : نآرقلا زاجم 7
 /ةليبف ايس كو قكابقلا + 151 5: نارقلا يرغب يديزدلا / "سنجيو ةليبغأ نأ قمنا هذا
 ": 383/2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم / "طبس اهدحاو لئابقلا ": 173 : بيرغلا ريسفت

 5:بولقلا ةهزت / "ليعامسا دلو يف لئابقلا ةلزنمب قاحسا دلو يف طابسألا نأ : حيحصلا

 رشع ىنثا مهو طبس مهدحأو ليعامسا ينب يف لئابقلاك قاحسأو بوقعي ينب يف طابسألا'
 السلا ةيلع ئوقحتل دلو نشع انك نم اطعش

 .173 : بيرغلا ريسفت /230/1 : نآرقلا زاجم

 .(صتلاب) 174 : بيرغلا ريسقت /230/1: نآرقلا ناجم ''"

 لل
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 (!)ءاملا يف عراش عمج يأ (ًاعرش)و
 ديدش باذعي :يأ (سيب باّدعي)و (5

 4 ا ليقوم '!هلعأ ةقاأ( كير نذأت نإ (67

 يف هتيفوتسا دقو ,/هايإ مهيلويو هب مهذخأي :يأ (مهموسي)و

 .باتكلا اذه متخ باب

 .9ةيزجلا ينعي (ِباَدَعلا ءومس)و
 .""”مهانقرف : يأ (مُهاَنعَّطَقِ)و (8
 ريخلابو ءبذجلاو بصخلاب : يأ (تاتيسلار و تاتسلاب)و

 (ةدشلاو

 نم ءيدر يأ فلخو .,مهالت : ي [ 7(مهدعب نم فلخ)و (9

 الا هل لاقي لوقلا نم ءيدرلا كلذكو ءسانلا

(2) 

 وهو ءاملا يف عراوش يأ" 174 : بيرغلا ريسفت /عراوش يأ : 230/1 : نآرقلا زاجم ©"

 ٠ با يك
 د يس د ياو يعفو + تاتا ناطتما

 51 : بولقلا ةهزن /387/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /174 : بيرغلا ريسفت 1

 مهيلع نثعييل كير ىلأت : نذأت : مهضعب لاق : 387 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم : يف 5

 ."مسقأ : ىنأت

 387 21 هزار وقنا تاع 1741 فرعنا سلا"
 .387 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /174 : بيرغلا ريسفت و

 :174: بيرفلا زيسفت /231/1 + نآرقلا زاحِم "9

 114 :نيرقلا نومقفو 1

 هللا كاطعأ لوقت : هتفلختسا ام ماللا مزجب نرق يأ ": 399 /1 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 9

 : 232/1 : نآرقلا زاجم / " برعلا نم هتعمس .ءوس فلخ تنأو ,كل بهذ امم افلخ

 موقو ....دحأو ىنعملا يف امهو يناثلا فرحلا تكرح تثش نإو .فورحلا يناث نكاس

 ."حلاص افلخ هولعج هوكرح اذإو نيكرشم اوناك اذإ هفورح يناث اونكس اذإ هولعجي

 1721 يور قلا هيي 0
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 ءاج يتلا يآلا نم ءيش بزحلا اذه يف سيل : رفعج وبأ لاق

 ا يله فويس اون فلما ني دخل نق اوف

 (4/(لّيَحلا اَنْقَتَ نإ و) رشع نم نماثلا بزحلا

 : هسييرغ
 : ليقو .'هانعفر : ليقو ."”!هانعزعز : يأ (لَبَجلا اَنْقَتْت) (71

 يف ام تقتن : يأ ,دلولا ترثكأ اذإ ةأرملا تقتن : لاقي اذه نمو ,هانعلتقا

 ردق ىلع ءيش هنم عطق هنأ هقتن ةفص ناكو ,''تعلتقا : يأ ءاهمحر

 امإو «ةار وتلا اولبقت نأ امإ : ىسوم مهل لاقو ءمهلظأو ىسوم ركسع

 . 8 كلم متقن نأ
 يف سس ه2 وعم 011

 ىبنعمي عيت : ي ,كردأ ىنعميب عيبتا : لاقي .هكردأ : ىأ (ناطيشلا هعيتاف)و (5

 ل ل

 نع دخأ ءساحنلاب فورعملا يدارملا ستوي نب ليعامسا نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ وه

 تاك + ئاقل ون نم «تقنلاسلا نيقك ةماورلا ريزغ ملعلا عسأو ناك ءجاجزلا قاحسا يبأ
 ته 0889 ةنين نصفي يفوت ىوشتلاو مهلتلاو نارقلا كوغار قرقلا

 161/14 ةيرتفلا تاجذك 110117 ةلورلا هانثآن 2202 نتيرفللاو نييوحتتلا تاقلظ)

 139 : ةحفصلا نم 1: مقر ةلاحإلا عجار و /147 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا : رظنا

 .ءنجلا اذه نم

 اما 2

 يأ": 174 : بيرغلا ريسفت / "هانكرحو هانعزعز ": 152 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 . " هانعزعز

 .199 : بولقلا ةهزن /232/1 : 0 زاجم /399/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (”'

 00 : بولقلا ةهّزت /174 :.بيرغلا ريسفت
 .174 : بيرغلا ريسفت ءءء (8)
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 .("ارمآلا يف ىشم ىنعمب عبتو
 (27هكسو ايندلا ىلإ نكر يأ (ضرآلا ىَلِإ َدَلَخأ)و (6

 نأ نع سعاسقت هنأك بيشلا ءيطب يأ دلخم نالف : لاقي ؛سعاقتو

 هيف باش يذلا تقولا يف ضايبلا نع هرعش سعاقتو ءبيشي
 .(7فلك امو هناشل يضمي نأ عنتما : سعاقت ىنعمو اني

 .”اهدرطت : يأ (يَلَع لمحت)و
 .(67شطع وأ رح نم هناسل جرخي :يأ (ْتْهْلْي)و
 ةيرذلا نإ : ليقو .'”لتقلخ : يأ (اَنَْرَذ /دَقَلِ)و (179 (و31)

 .باتكلا اذه متخ باب يف كلذ يفوتسأسو «'”'هنم

 ءايلا حتفب نودحلبي ءيرقو ,7نؤو وحب : يأ (نودحُلي)و (0
 اداحلإ دحلا : لاقي ءدحل يف ةغل يه : ليقو .نوليمي : يأ ''”ءاحلاو

 حفلا و هتيقت 1"

 .391 /2 :هبارعاو نآرقلا يناعم /174 : بيرغلا ريسفت

 .(صتلاب) 11 : بولقلا ةهزت /223/1 : نآرقلا زاجم 9

 داكي ال هنأك تياث ليوط يأ سعقأ ليل : سعق ةدأم ,ةغللا سيياقم يف سراف نيأ لاق
 . 7 حربي

 175 يول نيو

 الخ ةلع وأ شطع وأ ءايعإ نم ثهلي امنإف ثهلي ءيش لك": 369 : نآرقلا لكشم ليوأت ا"
 فلسا نرلا ناهي ىكرولاو ةكيسلا:لاكبو ةحارلا لاحو لالكلا لاح ىف ثيلي هنإف بلكلا

 جرخأ اذ بطلا ثول + لاقت *221 + يرلفلا ةهزن | "كانا: يدك نأ ًالخماللا ةيوطف
 ."شطع ىأ رح نم هناسل

 :175 : نيزغلا ريسفت 7233/1 + نارقلا زاجم ""

 115 هويرقلا نيم

 175 رفا نيسفك 233 7123 1نققلا اجي“

 كلذ ىلع ىئاسكلا هقفاوو 40 ةدجسلاو 193 لحتلا ىفو انه ءاحلاو ءايلا حتفب ةزمح أرق "7

 72981 مدس ناكر ةاحنا نيتك و نايل مسخ (نودتلب) نرتاتلا ارو :لذفلا يف
 114 ريسيتلا
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 يف نودحلي : نيرسفملا ضعب لاقو ,"ادحاو ىنعمب ادحل دحلو
 (2ةيدعلا نم. ىزعلاو هللا نم تاللا مهتيمست نم هئامسأ

 يقارلا يقتري امك ءاليلق مهذخأنس يأ (مهجر دتستس)و (2
 كوول لق

 ىأ رهدلا نم ةوالم مهكرتأو 7مهرخوأ يأ (مُهَل يلمأ)و (3

 .©0راهتلاو ليللا : ناولملا هنمو رهدلا نم انيح
 5 نونج : يأ (ةّنَج)و (4

 .باتكلا اذه متخ باب يف ركذ اهلو ."ىتم يأ (َناَيآ)و (7

 ."'اهتويث : يأ (اهاسرم)و
 .اهرهظي ال : يأ (اَهيَّلَجِي آل)و
 .("اهملع يفخ : يأ (تَلقَت)و

 يف نالفب تيفحت : لاقي .''"اهملع بلطب ينعم : يأ (يِفَح)و
 حلا اذإ ةلأسملا يف نالف ىفحأ : لاقي دقو ءاهيق هب تينتعا اذإ ةلأسملا

 .484/1 : فشكلا رظنا "'"

 .232 : بولقلا ةهؤت ©

 109 : بولقلا ةهزن /233 /1 : نآرقلا زاجم

 :175 + .تيرغلا نيسفت 7334/1 نارقلا ْواَجْم 9

 29 : نولقلا ةهؤن 0

 .175 : بيرغلا ريسفت /234/1 : نآرقلا زاجم ©

 ةهزن /393 /2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /175 : بيرغلا ريسفت /234/1 : نآرقلا زاجم 09
 .11 : بولقلا

 1175 يرقلا سويا"

 175 : بيرقلا ريسقت /235 /1 : نآرقلا زاجم

 195 توفل نيس

 :ةمفسلا ون هدفك "7

(3 

29) 
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 .(حاكنلاب اهالع : يأ (اَهاَشَعَتِ)و (9 ٍس
 *.ت 4 (3)

 (اه
 .”لمحلاب ترمتسا يأ (هب تّرَمَف) "ور

 .لايوس ادلو انتيطعأ : يأ (ًاحلاص اَنَتيَتأرو

 ** اقل نهر سلا لقا: يأ .(َوُقَعلا ذخ)و (9

 .”)فورعملا (فّرعلا)و

 كيرحتلا عزنلاو .كنكرحي ليقو «”””كنفختسي : يأ (َكْنْغَدْنَي) و
 .!دسفأ اذإ اننيب عزن : اضيأ لاقيو .””ةصاخ رشلا يف

 افيط فيطي فاط : لاقي .ممل : يأ (ناطيشلا نم فئاط)و (01
 13 كال و

 .0 2! وفي تاظين# فاك لكلا: :لافي:مهتيطاتش (ميناوحإ] و 2

 .76 : بولقلا ةهزنأ''

 .395 : بولقلا ةهزن /395/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم 5

 .ةطقاس لصألا يف ىاولا 7

 /(نضنلاب) 175 :تيوعلا نيسنتا/" هتيقاف قمكلا اهه نقلا": 236/1 ؟نوازقلا زاهع 9

 ."اهلقثي مل تماقو تدعق ءترمتسا هب ترم ىنعم " : 395/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 ."ةميهب هلعجت ملو أرشي ايوس ادلو " : 176 : بيرغلا ريسفت "7
 /(صنلاب)176 : بيرغلا ريسفت / "هدهجي ال امو لضفلا " ,236 /1 : نآرقلا زاجم ©

 ." ةفلك ريغب ىتأ ام ىفعلاو لضفلا ىقعلا ": 396/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم

 .396 /7 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /176 : بيرغلا ريسفت /236/1 : نآرقلا زاجم 9

 176 تيوعلا يسفت 2361 ن1ز1لا ناجم 7"

 1 : بولقلا ةهزن /396/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم 7

 176 وخلا يوك

 ةهزن / "افيط فيطأ هب تفط نم وهو '..." ممل : هزاجم ': 236/1 : نآرقلا زاجم ''''
 وهف افيط فيطي فأط .لاقي ,هنم لعاف : فئاطو ناطيشلا نم مل يأ ": 134 : بولقلا
 ش فك الط

 .397 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 176 : بيرغلا ريسفت "7
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 ”'هيف نويلطيو '" مهل هنوني قدير : يأ (يقلا يف مهتودعي)د
 131 كنش نف اة اذن كوكا يأ (اَهتيبتجا ةلول) و (3 نما يم رع

 و وتكسا : يأ (اوتصْنآ)و (4
 متخ باب يف هركذ يفوتسأسو ,راهنلا رخآ (لاصآلا)و (5 5 1 2 ذب 5 1 56 مج

 :تاتكلا اذه

 ."©ةكئالملا : يأ (َكْيَر َدْنع َنيِذَّلارو (6
 ا ول اهلل رايكم

 , 0ةدايزلا : لقنلاو .'27لفن اهدحاو ,مكانغلا : (ياقتألا) 0

 .(19تفاخ : يأ (مُهِبوُلُق تلجو)و 2

 ؟ : بولقلا ةهزذ /237/1 :.نآرقلا ناجم "97

 176 رفا نيس

 : بيرغلا ريسفت / "برعلا مالك وهو اهتلعق اله ": 402/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
 اله يأ ": 397 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعمو / '"كدنع نم ةيآ انل ترتخا اله يأ : 16
 ْ ."كسفن نم اهب تيتا اله يأ اهتقلتخا

 .398 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم : رظنا 9

 تما تراهم ليما قسصألا دعلوو قبصأ + اهتدحاو "239:1 :ارقلا ناجي"
 يناعم / " اضيأ يشعلا يهو راهنلا رخآ : 170 : بيرغلا ريسفت / " برغملا ىلإ رصعلا
 ."تايشعلا : لاصآلاو عمجلا عمج لاصأآلا "... 398/2 : هيارعاو نآرقلا

 .398 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /176 : بيرغلا ريسفت 0

 /1 : فشكلا /139 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /39 : خوسنملاو خسانلا : مزح نب
 الإ ةتيدملاب تلوح : 92- خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا لاقو /ةيندم : اولاق مهلك 9

 .(30) ...ةيآلا (كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي اذإو) ىلاعت هلوق امه اهنم نيتبآ

 ةهزن /399 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /177 : بيرغلا ريسفت /240/1 : نآرقلا زاجم

 .12 : بولقلا

 120 0 فورقلا ةييرزواا#

 ةهزن "تعزف يأ ": 400/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 240/1 : نآرقلا زاجم ب

 .(صنلاب) 208 : بولقلا

1 202 

(2 
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 ."'”حالسلا تاذ : يأ (ةكؤّشلا تاَّذإو 7 (ظد1)
 تكج اذإ : هتفدرأو هتفدر : لاقي .نيفدار : يأ (نيفَدرم)و 9

1 

 مهقدرأ يعابرلا نم لوعفم مسا وهف لادلا حتفب !اهأرق نمو

 .”'مهريغب
 الا نا

 .' "اهديك (ناطيشلا َرجِر )و
 77 يباضألا فارظا " قاثبلا"و 2

 . ياو واللا اونا وا

 يف موقلا ىلإ موقلا فحز: لاقي ءايراقت : يأ (ًافحّر)و (15
 ا شل

 .402 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /177 : بيرغلا ريسفت '')

 .402/2 : هيارعاو نآرقلا يتاعم /(صخلاب) 177 : تيرخلا نيسقف ©

 ةعبسلا باتك) لادلا رسكي (نيفدرم) نوقابلا أرقو ءلادلا حتفب (نيفدرم) هدحو عفان أرق
 دق هنأل يلإ بحأ لادلا رسكو 489/1 : فشكلا يف يكم لاقو /(116 : ريسيتلا 4

 .ءارقلا رتكآ هيلع نألو حتفلا ىتعمب نوكي
 : هبارعاو نآرقلا يناعم /241 /1 نآرقلا زاجم /404/ 1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا رظنا 9

 .489 / 1 : فشكلا .ه.2
 ...ةيآلا (ةنما ساعنلا مكيشفي نإ) : ةيآلا يف

 .403 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /177 : بيرغلا ريسفت /242/1 : نآرقلا زاجم 9

 : بدرغلا ريسفت / "رفكلا نم هيلإ وعدي امو ناطيشلا خطل يأ ": 242/1 : نآرقلا زاجم '”
 ."هاياطخو هسواسو ىأ ": 404/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 7

 انهه " هانعم : 405 /2 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /(صنلاب) 242/1 : نآرقلا زاجم 7

 ."عباصأ": 42 : بولقلا ةهزن / "ءاضعألا نم اهريغو عباصألا

 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم (صتلاب) 177 : بيرغلا ريسفت /243 /1 : نآرقلا زاجم 9

105. 

 براقت" 104 : بولقلا ةهزن / "لاتقلل مهومتفقاو اذإ ": 405 /2 : هبارعاو نأرقلا يتاعم 9

 .'موقلا نم برحلا يف موقلا
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 : لانك هع محم: ىلإ هسيفتس» ىلا كف أ يحتم و16

 .!!زاحنا ىنعمب زوحتو زيحت

 .7ةعامج : يأ (ةّئف)و
 يبأ لوق كلذب ينعي «””رصنلا اولأست : يأ (اوحتفتست نإ)و (19

 هزل ريس كلا نيقمردلا نحا وسما هينا ىو مون" ليكح
 لوس

 ؟57 نيناخلا نتفن# يأ (باودلا رش و 2
 01 نيبو هيلع هللا: نلطخب نيحم ب هنعي ىذلا نع ل '(مصلازو
 (#”ريخب نوملكتي ال نيذلا (مُكبلا)و
 هانعم نإ : ليق دقو ءهاوهو ءرملا نيب : يأ (هبْلقَو ءرملا نيِب)و (4

 . كانتا و نفاكلا و ةيحفشلا و رموملا نيف
 سم ا8ا 6 يا 862 س86 م

 .""اجرخم يأ (اناَقرُق ْمُكَل َلعَجَيوو (2
 ."!!كوسبحيل : يأ (كوُتبتيلِوو (0

 .189 : بولقلا ةهزن /178 : بيرغلا ريسفت '''

 117 روع نيستا
 .408 /2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /178 : بيرغلا ريسفت /245 /1 : نآرقلا زاجم 9

 ديرد نبال قاقتشالا) ردب موي لتق لهج وبأ هبقل ةريغملا نب ماشه نب ىرمع مكحلا وبأ وه
 - م1958 /ه1378 ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم - نوراه مالسلا ديع : قيقحت 148 :
 .(359 .145 : مزح نبال برعلا بابسأ ةرهمج /رصمب يجناخلا ةسسؤم

 .408 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 178 : بيزعلا نيسقت
 ./8 : بيرغلا ريسفت

 178 بيرغلا ريسفت ا

 .ةحفصلأو هسفن 8

 .409 /2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو ةسفق 7
 .178 : بيرغلا ريسفت /158 : نآرقلا بيرغ : ديزل 7
 .179 : بيرغلا ريسفت /409 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا نا
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 .""ارفصي هنأل ءاكم رئاطلل ليق هنمو ءًاريفغص : يأ (ًءاَكم)و (5
 لاب ةيف لأ نو 5 ل

 4 ١ 0 1 ماع همس

 .ضعب قوف هضعب لعجي : يأ (همكري)و (7

٠ «* 

 هخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 خوسنم وه : سابع نبا لاق ,)(َوُفَعلا ذُخ) : ىلاعت هلوق
 ةظلغلا تايآب ”ةخوسنم اهلك ةيآلا نإ : ديز نبا : لاقو ,ةاكزلاب
 سسيل (ىفعلا ذخ) : هل ؟'ىق» نأ فلسلا رثكأ نع ىوريو ."!لاتقلاو

 179: ييرغلا نوشتت: /246 1+ نآرقلا ؤاهه

 ...ةيآلا (ةيدصتو ءاكمإلا تيبلا دنع مهتالص ناك امو ): ةيآلا يف 2

 قيفصتلا .قيفصت يأ فكلاب ةيدصت لاق ءفكألاب قيفصت يأ : 246/1 : نآرقلا زاجم

 اذإ ىدص : لاقي ؛قيفصتلا : 179 : بيرغلا ريسفت / "دحاو ءيش ةيدصتلاو حيفصتلاو

 يأ" 52 : بولقلا ةهزن / "قيفصتلا ": 412/2 : هيارعاو نآرقلا يناعم /هديب قفص

 ."توص امهنيب جرخيف ىرخآلا ىلع هيدي ىدحأب برضي نأ وهو ؛قيفصت
 ةهزن /413/2 : هبارعاو نآرقلا يناعم /179 : بيرغلا ريسفت /246 /1 : نآرقلا زاجم 7

 .(صنلاب) 227 : بولقلا

 .199 : فارعألا 9

 .252 : حاضيالا /147 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ا

 .252 : حاضيالا /147 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 .(هلوق نإ) : نوكت نأ يضتقي قايسلاو "هل اهنإ" لصألا يف 5
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 ,دهاجمو ءريبزلا ينبأ (20ةورعو ,7'2هللا دبع لوق وهو خوسنمب
 يف ءالؤه نيب فالتخاب هللا دبع نبا ملاسو . "دمحم نب مساقلاو
 .انه اه وفعلا ىنعم ليوأت

 نبا لوق مدقت دق 7 (َنيلهاَجلا نَع ضرعأو) ةيآلا هذه يف هلوقو
 كلذ سيل : مهرثكأ لاقو :ةظلغلاو لاتقلا تايأب خوسنم كلذ نأ ديز

 :هلوق ركذ /7دنع ضارعألا ىنعم يف لوقلا مدقت دقو ا
 .27(نيكرشملا نع ضرعاو)

 : سابع نبأ لاق ...ةيآلا '”(ِلاَقْنآلا نع َكتوُلاَسَي) : ىلاعت هلوقو ل قم

 لوألا ماعلا يف دلو ءقيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ همأ ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع وه "7
 نب جاجحلا هلتق ه64 ةنس ةفالخلاب هل عيويو نامثع نمز ةيقيرفا حتف دهش .ةرجهلل
 ؟ه73 ماع يفقثلا فسوي

 تاقبط /905 /3 : باعيتسالا / 269 - 259 - 257 - 5 - 221 : ةفيلخ خيرات)
 .89/4 : ةباصإلا /419/1 : ةياهنلا ةياغ /241 /3 : ةياغلا دسأ /50 : يزاريشلا
 ءاهقفلا دحأ :هليق مخرتملا هللا دبع فيقش يندملا هذلا يش ولا جا زعلا وفرسنألا نة نوه وه"

 /ه93 يلاوح ةعامجو ىرهزلاو ءدالوأ هنع ىور و ةشئاعو هيوبأ نع ىدر ةعيسلا
 ْ /58 : يزاريشلا تاقبط /132/5 دعس نيا تاقبط)
 .265 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ (180/7) بيذهتلا بيذهت /511/1 ةياهنلا ةياغ

 دحأو نيعياتلا مالعأ دحأ نمحرلا دبع دمحم ىبأ هيدا نكي نما ني ةمحتم نم مهناقلا قفا ""
 (ه107) 500 ىفوت ةعبسلا ءاهقفلا

 .(ه107) يلاوح يفوت ةيسلا ءايعلا كاز نيعياتلا مالعأ

 ةصالخ 230 : نايمهلا تكن /59 يزاريشلا ت تاقبط /(139/5 دعس نبا تاقبط)
 .(113 : لامكلا بيذهت بيهذت

 .163 نآرقلا خساون /253 : حاضيالا /147 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا رظنأ

 "د0 2

 .253/2 : حاضيالا /148 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا ”
 .اهودت ىآ دنعب الإ ىتعملا ميقتسي الو "نع" + لصالا يف 7
 .106 : ماعنألا ©

 1 لاس

 ف
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 (آ1) , ل مح لا : : 1 0 5

 : ةخوسنم ةيآلا هذه نإ نولوقي نممو ...ةيآلا 27 (ءيش نم متمنغ امنأ

 اهنإ : فلسلا رثكأ لاقو ,؟؟”يبعشلاو هدا دفاكماو ورك

 رك د لوطا . 53 ُ_ِ
 ةم)رهدقم . مه كلا هاما

 اييفنست  ءاطع راقأ (ةريد كموُي مهلوي نمو : ىلاعت هلوقو

 000 : آلا نو رفع مُكم نكي ذنِإ) هنري ناش
220 00 

 000 ا نأ حاباف ©”(يقللا في هلأ مخل ني

(10) 

 ,20!!ةصاخ ردب لهأ يف كلذ نان .رئابكلا نم فحزلا
 ص

 254 + حاشيألا /149  عوبشتلاو خساتلا + قياحتلا 0

 41 : لافنألا ©

 يعبات ءبرغملا نم ريربلا نم هلصأ يندملا هللا دبع وبأ (ض) سابع نبا ىلوم ةمركع وه 0
 (ه107 ليقو 106 : ليقو 5 ةنس يفوت) جراوخلا يأر ناك

 تاقبط /515/1 : ةياهنلا ةياغ /70 : يزاريشلا تاقيط /212/5 : دعس نيا تاقبط)

 1350712 نيوسفملا

 ,254 : حاضيالا /149 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (#

 :ماتسفتسلا و امييوقت 7

 .16 : لافنألا 9

 .250 : حاضيالا /152 : خوسنملاو غسانلا : ساحنلا 7

 .65 : لافنألا 8

 .66 : لافنألا

 .256 : حاضيالا /152 : خوسنلاو خسانلا : ساحنلا "9

 .امهنيب براقتم ظفللاو ناتحفصلاو امهسفن '''
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 0 و ار ريل مل ا يسلط

 نانا 1 ةبدوعم ىلا لاق هنأ سابع نبا نع ىودو “ اذ وسلا

 .رئابكلا 20نم فحزلا نم رارفلاو
 اق ورِفْغَتسُي مُهَو مهَبْدَعَم هللا ناك اَمو) : ىلاعت هلوقو 5 3 و مهرو م هات ماو سال لاس 5 93

 ...ةيآلا 27 (ُهّللا ْمُهَيَذَعُي لأ ْمُهَل امو) :”هلوقب ةخوسنم يه : نسحلا
 دارملا ليوأت ىف مهنم فالتخاب '”ةمكحم اهنإ :لوقي فلسلا رثكأو

 .(نورفغتسي) : هلوقب
 (77 (ءئَش نم ْمُتَمنَغ اَمنأ اوُمَلَعاَو) رشع عساتلا بزحلا كلمملا
 :كاسسب هع

 دل وسلا رت مقو“* ىقاولا ردكتلا ردنا 42 ا
 9اس اهيكارقإاا“

 2110 ندألا ثينأت (اًيندلا)و

 .ةظحالملاو ناتحفصلاو ديلا

 .نيتحفصلاو نيقباسلا نير دصملا نم يهو ' نم '" يضتقي قايسلاو 1 نلضألا يف

 .33 : لاقنألا 9

 .حاضيالا /153 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (*
 .34 : لاقتألا ©

 .257 : حاضيالا /153 : خوسقملاو خسانلا : ساحنلا ا”
 .4] : لاقنألا

 .179 : بيرغلا ريسقت .246/1 : نآرقلا زاجم -411/1 نآرقلا يناعم: ءارقلا
 .147 : بولقلا ةهزن - 179 : بيرقلا ريسفت 7

 رماع نباو عنان د ؛ةر وسكم امهيف نيعلا او 00 قرمع ف رح نبأ

 5 147 : يولقلا ةهزن - 'ةكم يلي امم" ٠ 41/1 : نآرقلا يناعم : ع عاوولا 3
 " .ىندأآلا

 ا 1000
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 .دعبألاو برقألا يأ ,'!”ىصقألا ثينأت (ىّوصُقلا)و

قو.كمون يف يأ (كماَتم يف)و 2 43
 كينيع يفو هأنعم:لي

 متنبجل يا (متلشفل)و

 5 200 ا اص ضرع "ع 5

 .”'يرقهقلا عجر يا (هْيَبقَع َىَلَع صكتو) 48-
 6 8 2 ع

 | ا رفظت: يا (مهنفقثت)و 57

 « 0 ه1 87 ل 1 مها
 قرف هانعم ليقو شيرق ةغلب مهب عمس ىأ ' (مهيدرش)و

 هيج

 كاع: نعي يقلك نم ههانإ كيف اعت

 يوتسي ىتح دهعلا ليزت كنا مهيلا قلا:يا (مهُيَلِإ ذيْناَق)و (58)

0 
 0 ا يف

 0 عم ع

 147 < ةيولقلا ةهون')

 .179 : بيرغلا يسفت - 247/1 : نآرقلا زاجم ©

 41972 + ةيارعاو قارقلا يناعيبألا

 .179 : بيرغلا ريسفت - 247 /1 نآرقلا زاجم (9

 عجير :يا" 179: نيرقلا ريسفت < 'ءاج ثيح نم عجر " : 247/1 نآرقلا زاجم

 ."يوقهقلا

 1719 وفل نودتتك

 قرفو .مهدعي نيذلا مهفقثت نيذلا ءالؤهب درطاو فخاف هزاجم" 28171: نارقلا زاك

11 

 ."شيرق ةغلب مهب عمسو مهب درش : لاقيو “ : 130 : بيرغلا ريسفت

 نم مهءأر و نم مهي قرفتي ليكذتلاو ةيوقعلا نم العف مهب لعفا يأ" : ةحفصلاو هسفن

 ا . " كئادعأ

 . "ءاوس ضقنلاب ملعلا يف مهو تنأ نوكتل .دهعلا كضقن مهيلإ قلأ" : ةحفصلاو هسفن 29

 .249 /1 نآرقلا زاجم '/)
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 010 م لا ترقق سس رسم

 حالس نم يأ (ةَوق نم مكعطتسا ام)و )60(

 0 !نوفيخت يأ (نوبهرت)و

 .”/اولام يأ (ًاوُحَنَجِ)َو (61)
 .-لصلل يأ (ملسلل)و

 بينكي ووييقخ أ (ينموُمْلآ ضرح)و (65)

 نو كيش نلف تان ""ضنألا يف َنْخْنُي ىَّتَح)و (67)
 .(7هئادعأ لتق يف غلابيوءضرألا

 واولا حتفب ءارقلا تأرق (ءيش نم مهتّي آل و ْنَم)و (72)

 :متفلاب اهانعمف .””اهرسكو
 انك لاق رن“ نذل ونقل وص طمس او اعلا وصكلا ورة ويلا

(010 

5) 

 دحأو ىتدعمب .ناتغل

 .180 : بيرغلا ريسفت '''
 ."نوبعرتو نوفيخت يأ" : 249/1 نآرقلا زاجم 2

 1902 فرعلا يف
 .422/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن

 .(مهظح" لصألا يف مهضحو) / ىنعمي ثحو ضضحو (ضرح) " 76 بولقلا ةهزن

 ."غلابيو بلاغيو بلغي ىتح ءهزاجم نم" 250/1 نآرقلا زاحم
 ." هئادعأ لتق يف غلابيو ضرألا نم ريثك ىلع بلغي يأ" : 232 بولقلا ةهزن ')

 / 309 ةعبسلا باتك) اهحتفب نوقابلا أرقو واولا رسكب (مهتيالو نم) ةزمح أرق
 .(177 :.نيسلا

 يلولا ردصم يهف اهترسك اذإو ىلوملا ردصم يهق اهتحتف اذإ" : 251/1 : نآرقلا زاجم "7
 ةيالو نحن : لاقي .ةرصنلا ةيالولا" : 160 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / :رمألا يلي يذلا
 ."ةرامألا ةيالو ةيالولاو ءاراصنأ اوناك اذإ ةيالو مكل مهو مكاداع ام ىلع مكل

 .208 : بولقلا ةهزن / 251/1 : نآرقلا زاجم 9
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 ."!هنم ءاضق يأ !!(هّللا نم ٌباَتكَو)و 8

 8 "و ىهو :ةيوتلا ه هةر وس

 ءيشلا نم جورخلا :هانعم اك وحق ىأا( دارت 0 1 2 3 4
 03( هتقءأف

 -. هتقرافمو

 ا ل

 ءاورشتناو اوبهذاف :يأ (ًرهشأ ًةَعَيرأ ضر آلا يف أوحسف)و (2)

 رهشا اهنا:ليقو رهشا ةعيرأ ىلا اناماو ادهع مهل ىلاعت لعجو
 :ليلق مغ اهركذ اينما" هوحلا

 مالعإ يا ناذيأو نيذأ. و ناذا ءلاقي« مالعا يا ( 2 )و (3)

 ."7كنذأ يف هتعقوا ديرت رمالاب كتنذأ :لوقت.ناذالا :هلصاو

 ا! رغصألا جحلا :ةرمعلا ىمستو. رحنلا موي (ربْكألا جَحْلآَرو

 .'”'اونيعي مل يا (ًاوُرِهاَظُي ْمَل)و
 .يألا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم '''

 .متانغلا مكل لحيس هنأب قيس ءاضق يأ : 180 : بيرغلا ريسفت

 فّشكلا : يكم / 158 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /40 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا

498/1 
 152 + ييرشلا وكيت

 :142 4 ىولقلا فرو"
 /1 نآرقلا زاجم /مكتدم رهشأ ةعيرأ نينمآ اوقرفت" : 420/1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 يأ : 182 : بيرغلا ريسفت / اذه لعفت برعلاو ءاوريدأو اولبقاو اوريس : زاجم : 2

 :لقاو ىو ةفبرأ نفما اونهذإ

 مهتنذأ : لاقيو ءاهب مالعإ وه امنإو ءةالصلا ناذأ هنمو مالعإ يأ : 182 : بيرغلا ريسفت 7

 ناذألاو هللا نم مالعأ 12 : بولقلا ةهزن / هنم ىنبم مسإ نذإلاو ءانذإ اونذأق اناذبإ

 / كنذأ يف هتعقو اديرت :رمألاب كتنذآ : لاقي .نذإلا نم هلصاو مالعإلا : ناذيإلاو نينأثلاو
 : ناذآلاو :مالعإ يأ (ساّنلا ىلإ هلوُسَرَو ِهّللا َّنَم ْناَدذَأَو) لجو زع هلوقو :روظنم نبا لاقو
 ."نذأ ةدام" : برعلا ناسل) يقيقحلا ردصملا وهو ناذيإلا ماقم موقي مسإ

 :182 + تيرقلا قيسفما#

 .ةكفضلا هيشت 17

3/0 



 يتلا رهشالا ةعبرالا :ينعي (مرحلا رهشألا َحّلَسْنأ اَذإَف) و (5)

 يفو 2! ”مرحملا اهرخآو اهركذ مدقتملا اتامأو ادهع مهل اهلعج ناك

 (و33) اهنا :ركذلا هب مدقت ام لوقي نم مهنمف ءسانلا نيب عزانت كلذ

 اهيف نونمأي نيكرشملل ادهع هللا اهلعج ناك يتلا رهشألا ةعبرالا
 نوكي نا ءالؤه ركتأو 7 رهشأ َةَعَيرأ ضر الا يف ًاوحسف) :هلوقب

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش:يه امنإ :اولاقو ءاهتم بجر

 (مرحلا رهشألا َحَّلَسْنآ اَذِإَف) :هتاحبس هلوق يف اولاقو .””حرحملاو

 جرخاو الاوش اهيف لعج هنأ ال ةيلاوتم اهنال اهنم ةثالثلا ينع امنا,

 هللا لوسر اهلحأ ناك يتلا رهشألا ةعيرألا نا :مهضعب لاقو .ابجر
 امنأ مهنامأل الجأو مهل ًادهع اهلعجوءنيكرشملل ملسو هيلع هللا ىلص
 اهامس امتاوءرخآلا عيبر نم رشع ىلا ةجحلا يذ رشع نم تناك

 يطع هيلاتك انيق مرعب هنآ اهوح

 مدنا وا يتم همس هلزرش عسركب نكرطتلا راكقرو
 تخلسنا نيح مهنإق .ةرمض ىنبك مهلتقي رموي ملق دهع هل ناك

 ةدم ىلا ناك مهدهع نال لاتقي نوملسملا مهضرعتب مل مرحلا رهشالا
 ع اعإا عرق سضشرلا © تهرءااش 2 127( 13 1 1 78

 135 يل

 2 يملا

 135 :تيزعلا نوفا

 2186 : هسفن أ(“

 .430 /2 : هيارعإو نآرقلا يناعم / ةحقصلاو هسقن '"
 .430/2 هبارعإو نآرقلا يناعم/ 183 : بيرغلا ريسقت 7

 مهدهع نم ةنانك نم يحل يغي (ض) سابع نبأ لاق : 247 /2 : فاشكلا : يرشخمزلا
 .مهدهع مهيلإ متأف رهشأ ةعسن
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000 
 ا 0

 ١ اذيخاريسألا يمسو مهورسأ يا (مهوذخ)و

 23( هرم مبا 6

 (4) ص هرم كف

 . قيرط لك ,ءيا (دصرم لك)و

 :ريهظلا هنمو ؛مكيلع انوع اودجي :يا (مكيَلع اورهظي نأ)و (8)
 + ع 1 1 د05

 يا طئاحلا ىلع نالف رهظ:لاقيءالع :ىنعمب رهظ نوكي دقو ,”/نيعملا
 ش ا الع

 ."”ظفاحلا :بقارلاو اوطفحي ال يا (ُمُكيف اوُبُقْرَي ال)و 7 8 1 عقر ل فقل ع

 :«فلحلا قوكنوب ©" ةياردنقلا ةاينعنا لالا |اذييسع ىلا ؛(ًالازو
 دا (10) 57 (9) ١

 وه :ليقو .' نيعلا بحاص هلاق ةيبويرلا وه :ليقو .' راوجلا:نوكيو

 .4 : ةيوتلا

 بيرغلا ريسفت/ مارحلا تيبلا نم اوعنمي نأ : مهرصح .421 /1 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

 ."مهوسيحا" : 153 :

 ."قيرط لك يأ" 183 : بيرغلا ريسفت / "قرطلا دصأارملا" : 253/1 : نآرقلا زاجم 7

 .انوع : يأ (ريهظأ) : 173 : بولقلا ةهزت 0

 .هالع : يأ طئاحلا ىلع رهظ : لاقيو هولعي يأ (هورهظي) : 223 : هسفن 9

 : هتيقر " : بقر ةدام : بغارلا تادرفم / مهلاومأ ةاكز اوبقاري يأ 253/1 : نآرقلا زاجم 7

 فاعلا نيقزلا وب ةةلففحي

 : 183 : بيرغلا ريسفت / "نيميلاو دقعلاو دهعلا : لالا زاجم " : 253/1 : نآرقلا زاجم 9

 ."ةبارقلا لاقيو .دهعلا : (لالا)

 .فلحلا : لآلا ليقو .ةبارقلا : لآلا ليقو دهعلا لآلا ليقو 433 /2 هبارعإو نآرقلا يناعم 7"

 : هجوأ ةسمخ ىلع لآ : 35 بولقلا ةهزن / هللا ءامسأ نم مسإ لآلا ليقو دهعلا لآلا ليقو

 ."هراوج : لآو فلح : لآو ةبارق : لآو دهع : لآو ءلجو نع هللا : لآ

 ركذي ملو للأ ةدام : برعلا ياسل /250/2 : قاشكلا /195 /2 هيوبيسل باتكلا : رظنأ ''

 :ليلكلا
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 17 ناهيك ةللا مقا
 ظفحمبي تن نأ بجي أم لك هنأ: ليق دقوءادهع : يأ (ةمذآل)و

 نا وهو 1 يطل دع ميلا :ةمذلا'" :ةديبعويأ لاقو 8 !يمحيو

 ما م

 ةدهاعملا ىرجم يرجي هيلع هبجوي اقح يأ امامذ هسفن ناسنالا مزلي

 ددحلا و ةدفاعت سل قف

000 0 6 7 

 5 تكس

 هتيطعأ/:لاقي ءنيتفاكم ريغ نيئدتبم:يا 0 نَع)و 0 (ظد 3(

 لجو زع هللا ءامسأ نأل هجولاب سيل ائدنع اذه " : 433 /2 : هبارعإو نآرقلا ىناعم '''

 ..ذ ايقالا ىف تيلكو قازقلا ىف تقع انك ةفولعم ةفووعت
 .95 : يولقلا ةهزن ©

 .(صنلاب) 254/1 : نآرقلا زاجم 9

 .(صنلاب) 96 - 95 : بولقلا ةهزن ©

 هللا وذ ةيفلشلا نم نيل انلوا اودكتت زلم لوقا ةزاجتم 254/1: قارقلا ناجم"
 : 209 : بولقلا ةهزن / "نيملسملا ريغ نم ةناطبلا " 183 : بيرغلا ريسفت . " هلوسرر و

 تبتك لصألا يف نيملسملا ةملكو) .مهنودويو مهنوطلاخي نيكرشملا نم ءالخدو ةناطب يأ

 .( "نيملسملا" اهقوف بتكو خسانلا اهححص مث " (نيكرشملا)
 .35 : بولقلا ةهزن

 : رادلا تيحرو دجسملا ةيحر هنمو نأكملا ةعس : بحرلا : " بحر ةدام' : بغارلا تادرقم

(60 

7( 

 .تعستأ

 .441 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /255 /1 : نآرقلا زاجم (”'
 .441 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم/ 184 : بيرغلا ريسفت/255/1 : ركل ناهجت#

3/3 



. 0 000 .(2) 
 . 2 نوهيشي يا (نوهاضي)و (30)

« « 

 هخوسنم

 :ةخوسنملا يلا نم د اذه يف

 :ةداتق لاق ةيالا (!اه] َحَنِحَأَف ملل وُحَنَج نإ و):ىلاعت هلوق

 (0!..ةيآلا (مهومتدجو ثيح نيكرشلا اولتقاف 0 ىلاعت اهخسن

 :(27هلوقب ةخوسنم اهنا سايع نبا نع يورو " (©7فيسلا ةيآب ليقو

 ."9ةمكحم اهنإ.ليقو..ةيآلا '"!(ملَسْلا ىَلِإاوعَدَتَو اوُنهَت الَق)
 َنورشع مُكْنم نكي نإ لاتقلا ىلع َنينمومْلا ضرح):ىلاعت هلوقو

 110 دوقة وم ا ساحص نبا ناتف يدنألا 15 (ووداض

 ءىقاكم ريغ اكدتبم هاطعأ اذإ : دم رهظ نعو دي نع هاطعأ : لاقي : 184 : بيرغلا ريسفت ''

 رهق نع يأو (دي نع) ليقو «نالقل (دي نع) ىنعم ليق : 422/42 : هبارعإو نآرقلا يناعم /
 ماعنإ نع يأو ء(دد نع) ليقو .نالفل ذفاتلا رمآلا يآو ,نالقل اذه يف ديلا : لوقت امك لدو
 " ةليزج فقورعملا نم ديو مهيلع ةمعذ مهسفتأ كرتو مهنم ةيزجلا لويق نآل :كلذب مهيلع
 ركذلا قنآلا جاجزلا لوقب هنراقو 141 : بولقلا ةهزن رظناو /

 .433 /2 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 184 : بيرغلا ريسفت ب

 .61 : لافنألا 9

 22 + عويسللاو ةسلكلا ةكاتق "9
 .5 : ةيوتلا ©

 .94 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا/39 خوسنملاو خسانلا : مزح نيإ 7

 .259 : حاضيإلا/55 : خوسنملاو خسانلا ساحنلا 7
000 

 .259 : حاضيإلا
 65 + ناوزكلا "9
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 كلذ نإ: لوف نم ؤتةيالا 117 اخته ةكيش نأ ملعو كتع هللا َفَقَح نآلا) رج
 عقري ملوءمكحلا عفر :هانعم خسنلا نال فيفخت وه امناوءخسنب سيل
 نإ لب :ةرشع لجرلا لتاقيال .هيف لقي مل هنال.ىلوالا ةيالا مكح اذه
 الءرفسلا يف مئاصلا راطفإ :اذه ريظنو.هل رايتخإلا وهف كلذ ىلع ردق
 .2لضفأ مايصلاو ةصخر و فيفخت وه امناوءموصلا خسن هناءلاقي

 نافردةيالا © (قرسل ه1 نكي نأ :ىبنل ناك اع) :ىيلاعش هلوقو
 ...ةيآلا 77 (ٌءاَدف اّمِإَو دعب اّنَم اَّمَِف : ”هلوقب ىلاعت اهخسن : سابع نبا
 .1 كعلم اهنا فوود هلكلا لف ندْكاَو

 لها ضعب لاق ...ةيآلا 7(مُتنغ امم اوُلُكَف) :ىلاعت هلوقو
 مئانغلا لكأ نع فقوتلا نم نوملسملا هيلع ناك امل ةخسان يه:ملعلا

 لزنت مهلبق نمرانلا تناك امنإو. مهلبق نمل لحت مل اهنأ نوعقوتي
 نم دحال لحت مل :مالسلا هيلع يبنلا لاق كلذلو .”مئانغلا قرحتف
 ىلإ عرسأ نم سانلا نم ناك اهليلحتب ةيآلا هذه لوزن لبقو «'”'انلبق

 .260 : حاضيإلا /155 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ا
 .66 : لافنآلا )

 .156 + عوتتللاو خساتلا ىف ساحنلا مالك اذه. 9
 ْ .67 : لافنألا ©

 .260 : حاضيإلا /156 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7
 4مم نحب 05

 156 عودشلاو عتيلطلا» نياجتلا ا"

 .69 : لافنألا 7

 262 اتفإلا 1572 عوتستلا و خساافلا::نيناوفلا
 نم ضر ةريره يبأ نع 32 ثيدحلا داهجلا باتك ,146 - 145/5 : ملسم حيحص
 مل : ظفلب ةريره يبأ نعو باب ةروس نآرقلا ريسفت باتك يذمرتلا ناس / ليوط ثيدح
 : ...خلإ مكلبق نم سوؤرلا دوس دحأل مكاتفلا لخت

9) 
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 اًميف ْمُكَسَمَل قبس هّللا نم ٌباَّتكَالْولِ) '''كلذ يف هللا لزنآأف اهلكا

 خسانلا باي نم سيل اذه نأ نوري ءاملعلا رثكأو ةيظع ٌباَدَع َمُتْدَحَأ

 هلك نآرقلاو انليق نم/هيلع ناك ام خسن امنا هنال (ظ33) خوسنملاو

 ا

 لاق..ةيالا 7 (اوُرِجاَهُي مَلَو اوثمأ َنيِذَّلا) ىلاعت هلوقو

 (6!(ضعَبب ىلوأ مهضعَب ماَحرألا اوُلوَُو) 'هلوقب ىلاعت اهخسن:ةداتق

 2 لولا نع ارويهحت ضع ادخملا نه لوقلا اهو ةنآلا

 هر هلق درب فقل ملوش ودنلا نو نار :ناطس كوكو

 نيبو مهذيب تناك ةديعب ادوهع تخسن:هريغو سابع نيأ لاق اة

 .262 : حاضيإلا/157 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ()

 .68 : لافنألا 9

 .263 : حاضيإلا ©

 72 : لافنألا 9

 .43 : خوسنملاو خسانلا : ةداتق

 ءيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحآلا اولوأو) 75 : لافنألا يف

 نيتموملا نم هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا (!ولوأو) 6 : بازحألا يفو (مهيلع

 (157 : خوسنملاو خسانلا) ساحنلاو 43 : خوسنملاو خسانلا يف ةداتق بهذ / نيرجاهملاو

 (39 : خوسنملاو خسانلا) مزح نيا هللا دبع ويأ بهذو / ةخسانلا يه ةيناثلا ةيآلا نأ ىلإ

 نباك هالعأ يجر زخلا دنع املثم ةيآلا مضعب متي ملو ةخسانلا يه ىلوألا ةيآلا نأ ىلإ

 : نآرقلا خساون : يزوجلا نبا / 263 : حاضيإلا : يكم / .95 خوسنملاو خسانلا : ةمالس

 ناك ام ركذ نهيف ثالثلا لافنألا ميتاوخ ,دهاجم نع 52/10 يربطلا ريسفت يفوإ 1

 كلذ خسن مث ثاريملا يف راصنألا نيبو نيملسملا نيرجاهملا نيب (ص) هللا لوسر ىلاو
 ةمركع نع (53/10) ىفو هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو اهرخآ

 :تاوكالا ةئار ةخوضتم اهلا ةدانق نو نافنالا ةنأب ةكوشتما اهنا ندعلاو
 خسانلا ةمالس نيأ 157 خوستملاو خسانلا : ساحنلا / 39 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا "7

 .264 : ماضيإلا / 95 : خوسنملاو

 نيكرشملا نم مكدهاَع نيذلا ىلإ ةلوسر وبهللا نم ٌةَءاَري) : ىلاعت لاق 1-2 + ةيوتلأ ©
 مدقك سهقنع ه6

 .(نيرفاكلا يزجم َهّللا نأو هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعاو رهشأ ةعيرأ ضرأالا يف اوحيسف
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 امنإو ,ةنسالو انآرق خسنت مل اهنال ةمكحم اهنإ ليق دقو .(!!7نيكرشملا
 2 نلز نقم سان هلك قارقلاو نر اقكلا هيلع قاكام: تخين

 ””(نيكرشُملا اوُلُتَقاَف مرحلا رهشألا َحلسْنَأ اَذِإَف)) :ىلاعت هلوقو

 امافز ٠ لوقت يل انطع اهفتسات بالكف كاكستلا و ةديمحألا ناك: يتكالا

 تلزن اهنأل اهل ةخسانلا يه لب : ةداتق لاقو ."7(ءادف امإو دعب انم

 كلذ يف لوقلا يفوتسأسو ,2"!دهاجم نع اذه اضيأ ىوريو ؛'”)اهدعب

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروس يف

 َنوُكِرشملا اَمْنِإ] :ىلاعت هلوقو

 نم دحأ عنمي ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع مهدهاع ناك

 عنمي نا سنأ نب كلامو '!”زيزعلا دبع نيرمع يأدو ,”!مارحلا تيبلا

 لوق ىهو نوكرشملا عنمي امك دجاسملا رئاس نمو باتكلا لهأ هنم

 امل ةخسان يه...ةيالا 27 (سَجَت

 .265 - حاضيإلا / 160 + موسنملاو خشاتلا : ساحتلا ©)

 .266 : حاضيإلا ©

 5 د يروا 3

 .267 : حاضيإلا / 164 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 .4 : (ص) دمحم
 يكم هركذو / 164 خوسنملاو خسانلا) دحأ ىلإ هيسني ملو لوقلا اذه ساحنلا ركذ ©

 .(267 : حاضيإلا) : ةداتق ىلإ ايوسنم

 .267 : حاضيإلا 7

 م0

 :270 + مانضتإلا 2165 + خوستملاو خسافلا +. شاحتلا 9

 101 : ت) نينمؤملا ريمأ يومألا صفح وبأ مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع وه
 .(593 /1 ةياهنلا ةياغ /64 : يزاريشلا تاقيط/ 242/5 دعس نبا تاقبط) (ه
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 فاح بانكلا لها لذ نهتم ذل حلا 187 هنوف ىلا نار "واكف

 مل اهنالمعخوسنملاو خسانلا باب نم سبل اذه نأ يرد ملعلا لهأ رتكأو

 كلذ ليق ادبا هيلع سانلا ناك ام تخسن امناءةنسالو انآرق خسنت

 . كلذ نذل ةنيفاك هلك ةاوقلاو

 لوقلا مدقت ىتلا فيسلا ةيآ يه "””نورغاص مهو) :هلوق ىلا..ةيالا
 7 نللاو ةلايسلاو وفعلا يف :عيتزؤ 7 لكلا تفس نرخ[

 اولتاقؤ) :"'ةلوق:يف تاطخلا موهفم انها هك اننا:ليقو 3 7 كر : 3 1 . 1 :

 مهلتق ناك امدعب باتكلا لها لاتق اهب حايأقءفيسلا ةيآب كلذ خسن

 ملعلا لها نحمي تنارو "كوالا هيآلا نش هيما اني اهكوودتف . 5 8 23 . 5

 .170 : حاضيإلا/165 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا (أ)

 ىأر يأرلا باحصأ مامأو قارعلا لهأ هيقف يفوكلا يميتلا تباث نب نامعنلا ةفينح ىبأ وه 9

 ةدانتقو يرهزلاو دوجنلا يبأ نب مصاعو ءاطعو ناميلس يبأ نب دامح نع ىور و اسنأ

 .غ(ه 150 : ةنس تام/ه 80 : ةنس دلو) مهريغو

 ظاقحلا ةركذت /86 : يزاريشلا تاقبط /81 /8 ريبكلا خيراتلا/256 /6 : دعس نبا تاقبط)

 .(324 / 2 : ةياهنلا ةياغ(غ 1

 .270 : حاضيإلا/ 165 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 مل اهنأل خوسنملاو خسانلا يف ركذت الأ اهقح اهلبق يتلاك ةيآلا هذهو" : 270 : حاضيإلا (©

 .انآرق مسنت

 .20 ةيوقلا ©

 .270 : حاضيإلا 9

271 

 :ةهفتصلاو ى. 250
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 لوسر نإف.كلذ نسحي/فيك يرذأالو (34) ''7لوقلا اذه نسحتسي
 هودهاعو مهلتقو باتكلا لها لتاق ناك دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهيف لوالا لوقلاف.فيسلا ةيآ لوزن لبق هلك كلذ لهفءةيزجلا ىلع
 هلع هللا فاضل هول

 .2(ر اَيحألا نم ًاريثك نإ اوُنَمآءَنيذلآ آهيأي) :نيرشع يفوملا بزحلا
 :هسيل زغ

 يف هلصا اذهءنوفدم لام لك زنكلاو نونفدي:يا (َنوُزِنْكَي) (34)
 ناك ولوءةاكز هيف ىدؤت ال ام لك :ةيالا هذهب زنكلا راص مث ةغللا
 .©!انوفدم ولو زنكب سيلف يكزي لام لكو ءارهاظ

 ركذ ةروسلا هذه لوأ يف مدقت دق (مّرح ٌةَعَيرَأ اهن اهنم) ى (36)

 ناك يتلا ةعبرالا اهنا:لاق نم لوقو ءمرحلا رهشألا يف سانلا عزانت
 يف اوُحِسَف):ىلاعت هلوقب مهنام ال الجا اهلعجو نيكرشملا يف اهلحا
 اًهْثم) :انه هلوق امأو كلذ ريغ لاق نم لوقو 0 (رهشأ ةعَبرأ ضرألا
 ,هرحملاو ةجحلا اذو ةدعقلا اذو ايجر هب ديري اهنإف (مرح ٌةَعيرأ

 يبا ثيدح نم تيث امب كلذ نيبت دقو ةعباتتم ىأ درس ةثالثو درف دحاو
 رادتسا دق نمزلا نا ": لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةركب

 اهنم ارهش رشع ىنثا ةنسلا ءضراالاو تاومسلا هللا قلخ موي ةئيهك
 بجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ:تايلاوتم ثالث مرح ةعيرا
 نم نيكرشملا نع وفعلل ةخسان ةيآلا هذه " : لاق 270 : حاضيإلا يف ايكم ينعي هنوأدبي 0

 ."مهريغو باتكلا لهأ
 .34 : ةبوتلا ©

 دؤت مل لام لكو انوفدم ناك نإو زنكب سيلف هتاكز تيدأ لام لك" ,221 : بولقلا ةهزت ”
 ." ةمايقلا موي هبحاص هي يوكي ارهاظ ناك نإو ءزنك وهف هتاكز

 0 يتلا 7
5 
 : لصألا يق "' ديرب ' / .185 : بيرغلا ريسفت
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 تناك دقوسثيدحلا "''!”نابعشو ىدامج نيب يذلا رضم رهش

 لالا لصنمو ةنسالا لصنم هيمستو ابحر مظعت رهدلا ميدق ىلع برعلا

 هتومسيو :ةلآ اهدحاو بارحلا يفهو لالاو ءهيف نوعزني اوناك مهنال

 الو مرحم هتال ؛هيف نوير احي ال اوناك مهنال ,.مصألا هللا رهش اضيأ

 .”حالسلا ةعقعقو .لئابقلا يعادت هيف عمسي

 .""”حيحصلا باسحلا« يأ :([مُيَقْلا] ُنيَدلأ َكلّذ) و

 ,رخؤي يأ سني ًاسن ردصم ءيسنلا ىنعمب 7 (ُءَيِسَّنلالو (37)

 ,ءيسنلاو

 اوناكو ' :ضارعتسالا ىنعمب نانوكي '””ةئيسنلاك وهو هنم ليعف

 لاتقلا ىلا مهتجاحل هناكم هريغ نومرحيو ةنس مرحملاريرحت نوخؤي

 كلذ نوئسنتسي مهنأك ىرخلأ ةنسل ميرحتلا ىلآ هنودرب مثء هيف

 .”"”اوقفاؤنلا عا :(اوةطؤتل)و "!نؤضرفتسايو

 باتك (107/5) : ملسم حيحص /5 بايلا قلخلا أدب باتك (130/4) : يراخبلا حيحص

 .(ض) ةركب يبأ نع مهلك 67 بابلا كسانملا باتك (451/1) دواد يبأ ننس / 29 : ةمايقلا

 (صتلاب) 183 تدوفلا ريتشي

 تملا و ةكييوخ 31

 امنإ) شرو ..ةنانك نم ميقف ونب مهو ةيلهاجلا يف ةأسنلا تناك : 258/1 : نآرقلا زاجم (*

 .(118 : ريسيتلا) ءايلا فاكسإو دملاو زمهلاب نوقابلاو .مهريغ نم ءايلأ ديدشتب (يسنلا

 ."اهريخأت وه ر وهشلا ءيسن " : 186 : بيرغلا ريسفت ("

 يف زيزع نباو انه يجرزخلا هلقنو 186 بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا مالك نيسوق نيب ام

 ْ ١ .200 : يولقلا ةهزت

 /186 بيرغلا ريسفتو /259 /1 : نآرقلا زاجم نم حيحصتلاو "اوعقاويل" : لصألا يف "7

 ىلع قافتإلاو ةلثامملا ةأطاوملا" : 447 /2 : هبارعإو نآرقلا يتاعم يف جاجزلا لاقو

 ."ءينشلا

2350 



 .21) تلقاثت يا اهيف (ٌمُتَلقاَثال و (38)
 لاك هنأل "ركع يبأ ىلع ينعي (هْيَلَع ُهَتَئيِكَس ُهّللآ َلَرْنَأ) و (40) نا وذ وين رع رع سس 9

 0 نرسل يف ةيكجبلاو كيس هللا لوسوو :هذس اكل ىف 3
4 

 : هاوق يأ (ُهَدْيَأ)و

 كلذب دارملا نإ :ريسفتلا لها ضعب لاق «ًالاَقثَو ًاقاقخ)و (41)

 ليقثلا:ليقو ,خيشلا :ليقو ينغلا وه:ليقنلا يف ليقو 0

 87 مل وم نيلخلا
 .(رفسلا لوطب ينعي (ةّقشل 006-5 0 مر 6

 .مهكش يف :يأ (مهبير ىف)و (45)
 ”'مهسبح :يا (مُهطِبَف)رو (46)
 نيلهألا يف نوفلحتي نيذلا عم :ئا (َنيدعاَقْلَأ عم اودعقا:ليق)و

 ءاثلا يف ءاتلا تمغدأف لقاثتلا نم متلعتفإ ناجم (متلقاثأ) ناجم : 260/1 : نآرقلا زاجم ''
 ." متلقاثت : 447 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعمو 190 رخل روع يكرر دارو تاكل
 يبأ نب هللا دبع همسإ ,نيدشارلا ءافلخلا لوأو .هللا لوسر نادك قووصلا كيوب قه”

 .(ه 13 :ت) ةفاحق

 /2 : باعيتسإلا /94 ق/2 : ج : ليدعتلاو حرجلا/119/1 ق 3 : ج : دعس نبا تاقبط)
 .169 /4 ةباصإلا /309 /3 : ةباغلا دسأ / 36 : يزاريشلا تاقبط. 542

 136 ةنيوفلا ويست “"

 ملا

 187 هس"

 .(ةقشلا) : 187 : بيرغلا ريسفت /" ديعبلا رفسلا : ةقشلا : 260/1 : نآرقلازاجم 0
 3 قنا

 نأ هللا هرك يأ : هلعفب ءيشلا يف ناسنألا كدر طيينتلا : 450/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 ."مهلغشو مهسبح "طبش ةدام" : بغارلا تادرفم" / جورخلا نع مهدرف مكعم اوجرخي

(7 
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 لا دنع

 . دانس ىلا (ةابحر و (47)

 ريسلا اوعرس ال يأ (اوعَّضْوألاو
 6 رق ساس

 هايشاو مكامتلاب مكنيب اوشلل كلذ ىنعمو ,* ع 0

09 

090 
00

 
 ةيكنإ :ي

)10(- .. 5 : 

9 3 5 1 
 لطيور ليك عا 6-5 مو 0

5 

 اناففكا يو ال نينا و اكن دع كار اكمرو 5 6(

 .44/ 10 : يربطلا ريسفت (')

 .450/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 261/1 : نارقلا زاجم ©

 .451/2 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 187 : بيرغلا ريسفت 7

0 : 187. 

 .:داسقلاو ةميمتلاب مكطسو اوعس يأ" : لخ ةدام : بغارلا تادرقم

 187 تكوقلا وينيك

 فسار تيما

 :.ةحفسلا و هيو اقل

 ةهفمحلا ل يبق الا

 رقظلا "| : 452/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةمينغلا ىرخألاو ةداهشلا" : 188 : هسفن

  "ةداهشلا وأ

 بهذ يآ كدنع ام قهز : لاقيو ,كلهتو تومتو جرخت يأ" : 262/1 : نآرقلا زاجم ('')

 . " هلك

 نآرقلا يناعم / هيف نوبيغتيو هيف نولخ ديف هيف نوروغي ام : ةحفصلاو ءزجلاو هسفن "©

 . هيف رتتسي يأ ناسنإلا هيف روقي عضوملا وهو جراغم عمج " : 454/2 : هيارعأو
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 (!)ةلخدم يا (ًالَخَّدَم)و
 .©اوعجر :يا (اوُلَول)و
 وهو حومجلا سرفلا هنمو.كنع اغاور نوعرسي: يأ (نوحمجُي)و

 000 هدريالق هودع ىف بهذي يذلا

 .'9كيلع نعطي يا (َكُرِمْلُيِ) و (58) 4 مسارب هاه
 يف امهيف لوقلا بعوتس باك كلر ©0ءاَرقُقلا)و (60)

 000 د 3 َنيِلماَعْا)
 ال ونا نا مجلر نيذلا نتن ميولق ةفلَوُمْلا)و ظ(35) 6 0

 .455 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 188 : بيرغلا ريسفت 0
 198 ييرفلا نرستا"

 .455 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن
 .188 : بيرغلا ريسفت /262/1 نآرقلا زاجم

 ."شيعلا نم ةغلبلا مهل نيذلا لاوحألا ءاقفعض مه" : 188 : نيوكلا نيسفتا 7
 نيكسملاو ةنامز هب يذلا ريقفلا : ةداتق لاقو ءيش مهل سيل نيذلا : ةحفصلاو هسفن
 يف عسوت دقف (171 - 9 خوسنملاو خسانلا يف) ساحنلا رظنأو ؟ جاتحملا حيحصلا
 ءاهقفلاو ليوأتلا لهأ لاوقأ نم الوق رشع دحأ كلذ يف مدقو نيكسملاو ريقفلا نيب قرفلا
 سانلا لأسي يذلا وه نيكسملا نأ" : اهعمج نأب لوقلا ىلإ ىهتناو ءرظنلا لهأو ةغللا لهأو
 نم فلاخم هل فرعي الو سابع نبا لوق اذهو اميس الو لأسي ال يذلا وه ريقفلاو
 ..خلإ " هيف ةباحصلا

 .ةداعنسلا مهو ةقدصلا لامع يأ : 188 : بيرغلا ريسفت

 ن3(

(04 

 ن6(

(27 
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 نمو ””سباح نب عرقالاو '”نايفس يباك ''!!ايندلا ماطحب/ مهيولق 3 5 2 ُ 5 1 5

 قرلا نم باقرلا كف يف يا (ِباَقّرلأ ي 5 .داقحالا يوذ نم امههبشأ

 كل ينعي

 150 سلا للا

 .©] ليق ام لك لبقي: يا (نداَوُه)و 61)
 ليف نما نس

 هانعم :لبقو» ىداعيو براسحب يأ (ةلوصرو هّللا ٍدداَحُي)و 66 3

 1 يف انو عيت مناك :لوقي .؛هلوسر و هللا بناجب

 ."ةثريخلاو ةقدصلا نع :يا (ُمُهَيَدْيَأ نوضِبْفَي)و (67)

 ."”ههكرتف هرما اوكرت يا (مُهّيِسَنَف هّللا اوُسَن)و

 يف ةرخآلا نم مهب يصنب: يا (مهقآلخب اوعتمتساَف) (69)
 نآرقلا يناعم / "مالسإلا ىلع مهفلأتي (ص) يبنلا ناك نيذلا" 189 : بيرغلا ريسفت

 لمعتسم ريغ اذهو اوملسي نأ ىلع نرفلأتي : نوطعي اوناك موق مه " 456/2 هبارعإو
 .ةااسإلا رويل وبلا

 حتف ليبق ملسأو فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نب نايفس وبأ ىه
 : ةنس (ض) نامثع ةفالخ يف ةيترملاب تام فئاطلا تاقدص (ص) هللا لوسر هالوو ةكم

 .ءالبنلا مالعأ ريس / 172 : نايمهلا تكن / 1677/4 : باعيتسالا) .ه 2

 .(183 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /178/2 : ةياصإلا 2

 مهبولق ةقلوملا دحأو سارف همسا ليقو يمرادلا يعشاجملا يميمتلا سياح نب عرقألا وه (”

 .(ه31) : ةنس كومريلاب يفوت

 .(101/1 / ةباصإلا/ 128/1 ةباغلا دس/ 103/1 : باعيتسالا

 .456/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 189 : بيرغلا ريسفت 7

 456/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /189 : بيرغلا ريسفت 7

 .(صنلاب) : بيرغلا ريسفت ©
 .232و 222 : بولقلا ةهزن458 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /263 /1 : نآرقلا 23 0

 263 1 نارقلا ناؤه

 .460/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 189 : بيرغلا ريسفت 7
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 اولا

 .22/تبلقنأ: ي | تكفتيا اهنال طول موق نئادم (تاكفَتمْلا)و 70(

 .'فيسلاب ديري ْاَقُكلا دهاَج)و (73)
 ."لوقلا ظيلغب ديري (َنيقفانُنا)و

 00 يأ (َنوُرملَي) و 079(
 6 لات ع مع

 .9/نيعوطتملا (نيعْوّطمْلاَل و
 .(!ةقشملا يهف ميجلا تحتف نإف ةقاطلا ''!"ُدْهَجلا"و

 . هللا لوسر دعب: يأ شو لوُمسو فآالخ)و (81)
 يف نوكرتي نيذلا عم:يأ (َنيفلاخلا عم '”اوُدعْفاَفِلو (83)

 الا :مهدحاو تويبلاو لاومآلا

 (!*ةعسلاو ىنغلا اولوأ يأ (لوطلا اولوأ)و -(56)

 /2 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 190 : بيرغلا ريسفت /263/1 : نآرقلا ا

60. 

 .461/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /190 : بيرغلا ريسفت /263/1 : نآرقلا زاجم

 ْ 1 رمل ني

 ةدفاعلاو ههقنا'

 .462/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن 3

 1590 + تيرقلا نيييوكا#

 تاذع مهلو مهتم هللا رخس مهن نوركسف مهدهج الإ نودحم ال نيذلاو .:)؟ ةيآلا يف ""

 .(ميلأ

 لقملا دهح لاقيو ؛مهتقاط هزاجمو ءءاوس حوتقمو مومضم " : 264/1 نآرقلا زاجم

 .ةقشملا ءدهّجلاو ؛ةقاطلا ءدهجلاو مهتقاط يأ" : 190 : بيرغلا ريسفت / هدهجو

 .264/1 : نآرقلا زاجم 7

 .(نيفلاخلا عم اودعقاف) : ةيآلا يف ىذلاو نيفلاخلا عم نكت ,لصألا يف ''"

 .265/1 : نآرقلا ز ني

 .ةيخلا ويبكي «ءاضلا" لستلا يأ“

 كنف
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 ب 5 5 ءا,(1) - م لم رع
 موقلا تدحو :لاقيء.ءاسنلا عم :يا ) فلاوخلا عم)و )5 7

 :فلاوخلا نأ :ليق دقو «'2لاجرلا يقيوءاسنلا جرخ دق:يأ افولخ
 .0ههنود ناك اذإ هلهأ ةَقلاَخ نالف :هنم لاقي ءسانلا ساسخ

 يقض و

 , لذا ىف ءاتلا تمغداف :نورذتعملا: يا (نورذعملا)و )9 0(

 رذعالو رذع مهل نا نومهوي يأ نور ذعي نيذلا نورصقملا مه ليقو

 هلو نك "ا يكنس و هلع اونا ىاتانور ذغأ نيذلاةنوتوكي ةقاو 101

 .©77ليست:يأ (ضيفٌت)و (92) نوكي نا زئاج

 ةخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 نع ىوري ةيالا 4! ةّضفلاو َبَهّذلا َنوُرنْكُي نيذلاو) :ىلاعت هلوق
 مهلاومأ نم ْذُخ) :'””ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنازيزعلا دبع نب رمع

 .465 /2 : .هبارعإو نآرقلا يناعم /191 : بيرغلا ريسفت /265 / 1 : نآرقلا 00

 ةوداك ةماعلا اه اف فلا وخلا ركنا ةرهج 92265 21 قاوقلا ناهي 7

 يف كلاهو سراوق عمجلاو سراف : اولاق دق مهتأ ريغ لعاوق ريدقت ىلع لاجرلا نوعمجي
 .كلاوه موق

 .(صنلاب) 84 : بولقلا ةهزن

 .191 : بيرغلا ريسفت ا

 وبأ لاقو / 190 - 189 : بولقلا ةهزن يف يناتسحسلا زيزع نبا مالك ىه نشوان

 هسقن يف امريغ رهظي امنإ داجب سلو رذعم نم يأ" : 267/1 : نآرقلا زاجم يف ةديبع
 ." هلعقي ال ام ضرعيو

 190 :نولقلا يوك اك

50 

 34 ةيويزا ©

 .175 : نآرقلا خساون /272 : حاضيإلا
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0 

  016١وفلان نيف نتكو  فلتسلا م ةنيقا دسم لوتف ىقزو) |

  0.'”'ةاكزلا ىلع ضحت يه امناو

 :سابع نيا لاق .ةيالا © (هُكِبَدَعَي اورفنَت ّالإ) :ىلاعت لاقو
 ( 9 05د )6(

  0ليق دقو 0 اورفثيل َنوثمولا َن اك امو) '

  : 1 1ا م
 نسحلاو ةمركع ٠ هيف ربخ اهنالء اهيف خسنال ةمكحم اهنا :ليقو

8( | . 500006 

 هنا سابع نبا نع ىور ...ةيالا '7(ًافاقخ اوُرفثا) :ىلاعت هلوقو
 اورفنيل نيتموملا ناك امو ) هلوقي ىلاعت اهخسن:لاق ) هال ما ل 001 ا

 ا : 103.

 نآرقلا خساون يف يزوجلا نبا ركذو (272 حاضيإلا) باهش نباو كلام نب كارع ل

 ) : )175.يناثلا نود لوألا

  9نآرقلا خساون /273 حاضيإلا : 175.

 © ةبوتلا : 39.

  7حاضيإلا /167 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا 273.

 "امص

 ”' لاقوع لاق ةموكعو :نعسصلا نيكل 167 : خوستملاو خسانلا يف ساحنلا دنع لوقلا اذه

 جتحا اذإ : هانعم (اميلا اباذع مكيذعي اورفنت الأ) ىلاعت هلوق نأل ناتمكحم نايتألا امهريغ

 ةمركعو نسحلا لاقو " : هلوقب 273 : حاضيإلا يف يكم هركذو / مترفنتسا اذإ مكيلإ :

 جتيحا اذإ اورفنت ال اهاتعمو ةخوسنم ريغ ةمكحم يهف حصت ال كلذب ةياورلاف .مهلك اورفن

 ."مكيذعي مكيلإ

41 

  71قارقلا خمسا فن 073 عانكيإلا + 176

  1ةيوكلا +122

(5) 
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5908 5 1 
 1ك نوفا وقوم مالا

 ثالثلا تايالا ىتح ( مهل تن مل َكْنَع ُهَّللا (2012) :ىلاعت هلوقو
 00 3) رع د امو 1

 نلاعت نوكميك لاق: هنا شايع. نا: قع ضو وأ "وس هلوق ىلأ

 اهنا ليق دقو ..ةيالا "7 (مهنأش ضُعَبل كوُنَدأَتَسآ اَذِإَف) :(©هلوقب

 الا وانو اوفا قا نق تاياور كلذب تءاجو .ةمكحم

 ةمركع نع ..ةيالا 7 (ءاَرَقُقْلل ثاقّدّصلا اَمَّنِإِ) :ىلاعت هلوقو

 , دمحم نب مساقلاو

 7 وقل ىف ف نوم لدكل فيرست نكن هلل ميغ كانو

 ةنيبم يه امنإو تاقدصلل ةخسانب تسيل اهنا" ملعلا لهأ ضعب لاقو

 يف تءاجج يتلا تاقدصلل خسانلا امنإو ءاهيف عضوت يتلا عضاوملل

 حوسنملا اذه لعف يف نوريخم سانلاو :؛عامجإب ةاكزلا ضرف نآرقلا

 213: خايفيإلا "7

 "قع" لضاآلا انف ©

 َمَلعَتو اوقدص نيذلا كل َنّيَبَتَي ىَّتَح ْمُهَل تنذأ مل َكْنَع ُهّللا اَهَعِ) 45 - 43 : ةيوتلا ©”

 مهسفتأو مهلاومأي اودهاجي ْنَأ رخآلا مويلاو هللاب نومموي نيذلا َكنْذأَتِسَي آل «نيبِذاكلا

 مهف ِمُهْبوُلُف تباَتِرأو رخآلا مويلاو هللاب نونموي ال نيذلا كنذأتسي امنإ نيقتملاب ميلع هللاو
 :( نود درت كوجفو يف

 214 عاضيألا 168+ خو يشلاو ةليلتلا ؟ ساقفلا 7

 62: ىوّكلاا“

 .274 : حاضيإلا ©

 .60 : ةيوتلا 7

 ءاهقفلا دحأ هللا دبع ىبأ : لاقيو رمع ىبأ يودعلا باطخلا نب رمع نب هللا ديع نب ملاس وه 2

 .ه 106 : ةنس ىفوت ةعبسلا

 ةصالخ /301/1 : ةياهنلا ةياغ /62 : يزاريشلا تاقبط 010 كسب قنا تاقبط)

 :(131- لامكلا تيدهت بيفذت

 لوق وهو " : 275 حاضيإلا /169 : خوسنملاو خسانلا) ةمركع نع هدنسي ساحنلا هاور

 . "ملأسو مساقلا نع نارمع نب دلاخ نع بهو نبا هارو ءهريغو ةمركع
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 . ؟"اوللا هقع كوففا هةلنفاوكرتو

 ١ مهل رفغَتسَ نإ مهَلرفْعَتِسَت ًالوآ مُهَل رفغتسا) :ىلاعت هلوقو

 ا 00 هلوقب ةخوسنم اهنإ سابع نبا نع يور ...ةيالا

 0 ابوعفسستا ايفا لفت كك ونيةنألا مهل ترقففغتسا مهيلع

 كس ابنا ليف هقرو ديةيألا 19 ذم دفا ىلع لمنالو

 يراني نيدلا نتعب نسل كلر :ىورشعو يفاحلا تزعنا
 .هسييرغ
 , ناسنالا همرغي ام وهو امرغ يأ | ”!امَرْغَمِ) 98- (ظ36)

 ."' ”هيلع بجاوب سيلو
 نامزلا فورص (َرئآَودلا)و

 ومو هيل ورح قا 0 ىَلَع فلو الل

 رم

 80( : ةيوتلا 0

 .277 حاضيإلا /174 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 6 نوقفانملا 4

 2177 حانخيآلا 1174-175 خوستملاو خساتلا < ناحتلا 7

0 

 اذه امنإو :ةخوسنمب تسيل لاق نم ءاملعلا نمو" : 174 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 : هللا ءاش نإ باوصلا وهو - ةعامج لاقو " : 278 : حاضيإلا / ...خلإ "مهل ديدهتلا ىلع

 ."خلإ مهل هللا رفغي ال مهنأ يف ديعولاو ديدهتلا ظفلب تلزن امنإ ةخوسنم ريغ ةيآلا نأ

 93: ةيوتلا

 ."انارسخو امرغ ىأا" ,191 : بيرغلا ريسفت

 بجاوب سيلو هريغ همزليو هسفن ناسنإلا مزلي ام ءمرغلاو امرغ يأ" 178 : بولقلا ةهزن 9

 " هيلع

 ."رشلاب ةرمو ريخلاب ةرم يف يأت يتلاو هفورص : نامزلا رئاود " , 191 : بييرغلا ريسفت 'أ''

 ."اوءرجو هيلع اونرمو اوتع يأ" : 178 : ةبولقلا ةهزن / "هيلع اونرمو اوتع يأ" : 268/1 : نآرقلا زاجم ''2
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 .""!كؤاعد يأ (كتاَولص)و-(103)
1 0 

 ةنيتأمطو تيثت يأ (مُهْل نكس)و

 .©!اهلبقي يأ(تاقدصلا ْذْخَيِزَو (104)
 ناقل وسلا و لكتملا »نعت 075 0 مِهبَدَعَتَسرو (101) 5 5 ِ 7 : 2220

 01 اة عو انقدلا ا ذعا ةملسلا

 نورخؤم:يأ (َنوجرم)و (106)
 ."ة0ةراضم:يأ (ارارض)و (107)

 تددعأ : يأ هل تدصرأ :لاقي ,ةوادعلاب ابقرت :يأ (ًاداصنإ)و

2 

 هنأو هريغ رشلا ىف نوكي ال هنأ مهضعب ركذ دصرأ ر دصم داصر لاو

 دصر نإ نولوقي ةغللا لها رشكأو ءريخلا يف دصرأو دصر :لاقي
 ."”اعم رشلاو ريخلا يف نانوكي َدصرأو 9 05 5 . 1 2 ِِع

 فرجت ام :فرجلاو .ءقرج فرح يأ (فرجاقش)و (109)

 7 و لووتلا

 راهناوءانبلا راه :لاقي ءرئاه نم بولقم وهو طقاس :يأ (راه)و

 .466 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم : 268/1 : نآرقلا زاجم 9

 .(صنلاي) 192 : بيرغلا ريسفت (7

 .467 /2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسقن أ

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم 7
 .192 : بيرغلا ريسفت ب ©

 .1 1/11 يرسل نيم | مكتمل ينط

 192 نيرفلا نيسفتا/26971 + قارتلا زاشم""

 192 :يزفلا وس

 ا 5 أ ةييفت 17

 .70 : بولقلا ةهزن / 192 : بيرغلا ريسفت / 269/1 : نآرقلا زاجم "9
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 1م ِ 8
 1 000 يار وهو

 يف بهاذلا حئاسلا لصأو «ن ومئاضصلا [نوحكئاسلا)و (112)
 .©كاصلا هب هبش هتاوهش نم عنتمي ضرالا 2

 )هللا نم افوخ هوأتملا (هاوآلا)و (114) دق م ع
4 

 ١ "لفت 5 (ٌعيِزَت)و (117)

 .6!تعستا :يأ (تّبحَر اَمِب )و (118)
 .ءاوجلا وهو صمخلا نم ,ةعاجملا 9 ييضكملا "110130
 ."اعيمج :يأ (ٌةَقَكرو (122)
 © :ينأ (الول)و
 ."9ارفك يا (اسجي)و (125)
 ."!!ةديدش ,يأ (هيلعُريزع)و (125)

 نيوخلا نيضتق / «لغاف نفتءانلا هده عزتتا ترعلاو: كاف : هاف 26911 ةارقلا زاكَم 7"
 /2 هبارعإو نآرقلا يناعم / راهتاو طقس اذإ ءانيلا ر وهت : لاقي هنمو ؛طقاسلا رئاهلا 192 ٠

 ,طقاس يأ رئاه نم بولقم ' ,213 : بولقلا ةهزن / "... بولقملا نم اذهو رئاه 0
 .طقس اذإ : روهتو راهناو ءانبلا راه : لاقي
 1 رطل نيس

 ةقاطل اموزلو اقفشبم عوطتم : هانعمو ,هوأتلا نم لاقق هزاجم : 270/1 ::نارقلا ناجم“
 .افوخو ائزح هوأتملا : 193 : بيرغلا ريسفت / هير

 لدعت يأ : 193 : بيرغلا ريسفت / ديحتو زوجتو لدعت يأ : 270/1 : نآرقلا زاجم
 .ليمتو
 193 :ييرفلا نيس 1 را ناك
 .. ةيآلا /مهقل ليس ىف ةظمتخت 9و ان ٌهييسُي ف مناي نيخ.) - بألا يف"
 475 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 193 بيرغلا ريسفت / 1 : نآرقلا 0
 831 نيرعلا نوفا"

 .193 : بورغلا ريسفت / 271/1 : نآرقلا زاجم
 476/2 هبارعإو نآرقلا يناعم / 193 : بيرغلا ريسفت )10

 1931 نيركلا يبت"

(9 
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 . لا روف يف مدقت دق (ٌمتنَع امو

 .”!ةيكم يهو «سنوي ةروس
 فورحلا هذه يناعم ىلع ةرقبلا ةروس يف لوقلا مدقت دقو

 .هللا لوحب روسلا لئاوأ يف ةعطقملا

 اهومدق احلاص المع :يأ (قُدص َمَدَقو 2

 .!موجنلا نم ةلزنمب ةليل هلك لزني هلعج :يأ (َلْزاَنَم ُهِرَّدَقِ)و 5
 "ناقل نوفاك لنا (اًنءآقل َنوُجَرَي ال)و 6

 مهلوق : ينعي مهؤاعد :يأ (اهيف َمُهاوُعَد)َو (10)و (137)
 .؟2ءاعدالا اضيأ ىوعدلاو/مُهَمالكو

 .""اجرف:يأ (ٌةمحَر َساَّنلا انْفَذ اًذِإإو 21
35 

03 

 برك دعب نم :يأ (ءارض دعب 5507

 ."”"ةليحلاو نعطلا يف لوق :يأ (اَنتاَيآ يف ٌرْكَم)و
 .476 /2 هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو / 1 ءزجلا نم 53 ص : عجار ؟)

 : خوسنملاو خسانلاو ساحنلا /4] : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا /194 : بيرغلاريسفت ©

 .512/1 : فشكلا 6

 مالسإلا يف مدق هل : لاقيو ,مهير دنع قدص ةقباس : هزاجم : 273/1 : نآرقلا زاجم 3
 لهأ ءالؤه : لوقن امك انه اه مدقلا : 1 : نآرقلا يناعم : شفخ الا /ةيلهاجلا يفو

 (صنلاب) 194 : بيرغلا ريسفت / ميدقت هيف مهل ناكف ريخ اومدق يأ مالسإلا يف مدقلا

 ."ةعيقرلا ةلزنملا : 6/3 : هيارعإو نآرقلا ىناعم

 .194 : بيرغلا ريسفت / 1 5000 3

 «تولكلا ةهزخ'2275:1نارقلا قاهِم3

 | هميظعتو هللا نوت٠ ةةحتلا لقا ءاعد نأ ينعي مهؤاعد : 8/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7

 .(صنلاي) 90 : بولقلا ةهزن

 .195 : بيرفلا ريسفت ©"
 ةففنفلا سجون

 .(صقلاب) 195 : بيرغلا ريسفت / اهل درلاو اهب دوحجلا زاجم : انه اه ركلا زاجم : 2761 : نآرقلا زاجم *”
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 .' ”مدقت دقوءاهتنيز :يأ (اهفرخزو)و 4 0101 - ا يح م

 ىنعمب لزانملا تينغ :هنم لاقي ءرمعت مل نأك :يأ (نغَت مل نأك)و

 ناكملاب تينغ:اضيأ لاقيو ءىنغم اهنمدحاولا لزنملاوءناغم يهف ترمع
 00د تمق اذا

 ةخوسنم

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 0 وع رم (4)ارق فو عم 596
 ا 5
 : " هلوقي

 نأو ةخوسنمب تسيل اهنإ :ليق دقو (مهنم دحأ ىلع لصتالو) 00-000 ا 1

 اوفلخت نيذلا ةثالثلا يف تلزن اهنأو مهل عدا يأ مهيلع لصو ىنعم هلا 8 معا ا ىا» عع وأ . 5 ع )0070 0 5:

 هللا بات مث كوبت ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 (90.يل نكس هءاعد نأ هربخأو مهل ءاعدلاب هلوسر رماو ول

 نآرقلا يناعم / 195 بيرغلا ريسفت رظناو / 1 ءزجلا نم 151 : ص : عجار 0

 : يولقلا ةهزن / هلصأ نم ذوذجملا تابنلاو عرزلا نم ديصحلا : 277/1 نآرقلا زاجم 7
 كا فما 1

 .16/3 هبارعإو نآرقلا يناعم / 198 : ديرخلا يس

 "اا

 .279 : حاضيإلا 0

 84 ركل 9

 .279 : حاضيإلا 7

 .148 : لوزنلا بابسأ / 279 : حاضيإلا / 176 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 5
 .2/79 : حاضيإلا 9
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 د 50

 عيمس) هلوق ىلإ نيتيآلا ((!!اقاقنو ًارْفُع دش بارغألا) :ىلاعت هلوقو .
 ل

220 

 را © 2

 َ : *؟.نإب < 08) م ع 5 3 :

 و ربخ هنأل خسني سيل كلذ نا :ليق دقو ةيالا ؛ '”رخآلا ِمْوّيلاو هللاب

 ا ولا
 ديز ندا نع ئووي كةنآلا ""'(ةكيدملا لهأل ناكاام) :قلانعت ةلوقو + (6) ردع 8 ا 8

 1 )70 : نيل ا ١ و 5 . 25 ا
 ناك امو) : هلوقب ىلاعت اهخسن : الاق امهنأ ملسأ نب ديز نعو

5 8 : 93 06 5 
 ىقبتو ةفئاط تعبت نا ايارسلا يف تلزن اما ((!ووفنيل نونموملا

 . "هيف ةقفتلاو خيدلا ديلعتلا ةقئاذ
 ا اع يوب (10) ب ع 006 50
 ديز نبا لاق ةيالا (يلمع يل لقف كوبذك نإو) :ىلاعت هلوقو

 مدقت دقو «'' !!لاتقلا تايآ يف ةبراحملاب رمألاب ةخوسنم يه : هريغو

 .97 : ةبوتلا
 .98 : ةيوتلا ©

 .279 : حاضيإلا ©

 99 ب: يوكل 9

 ."هيف خسنلل ىنعم الو خسني ال ريخ اذه" : 276 : حاضيإلا ©

 .120 : ةبوتلا ©
 280 : حاضيإلا / ديز نبأ بهذم ىه اذه نأ ركذ ء176 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7

 .ملسأ نب ديز لوق اضيأ اذه نأ ركذ

 122 ةيويلا

 280. عاضنألا :١176 ةوتسلاو ختبانلا + نياحقلا "7

 41 : سئوب 0

 ءاهريغو ةءاري يف ةيراحملاب رمألاب كلذ خسنو ةعداوملاب رمأ اذه لاق : 251 : حاضيإلا ''))

 خسانلا يف ةمالس نياو 41 ,خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا بهذو / هريغو ديز نبا هلاق

 : نآرقلا خساون يف يزوجلا نيا لاقو / فيسلا ةيآب تخسن اهنأ ىلإ 103 : خوستملاو

 .ةيآلا هذه خسن حصي ال هنإ 0
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 تايآب /تاخوسنم نيذلاو ةملاسملا تايآ نم ظ (37)اههبشأ امو اهنأ

 .("!”ءالّسلا ٍراَد ىلإ اوعدَي هّللاو) نورشعو يناثلا بزحلا
 :«سييرغ

 0 ينعي 00007
 .©0لثملا يأ (ىنّسُحلا اوُنَسَحَأ َنيِذّلل)و 2
 .(فيعاضتلا يا (ٌةدايز)و

 (©7ىشغيال :يأ (ْقَهْرَي ال)و
 .©رابغ :يأ (رَثَقرو
 عنام نم : يأ (مصاع نم)و 2

 مسإ دارأف ءاطلا ناكسإب ")أرق نمو.ةعطق عمج وه (ًاعطق)و
 يف ردصملا تدرأ نإفقءلمحلا لثم وهو.عاطقا هعمجو عوطقملا ءيشلا
 قفز

10 

 .23 : سنوي

 هر ادو هراد ىلإ اوعدي هللاق ءزعو لج هللا وه مالسلا : 3 هبارعإو نآرقلا يناعم 7
 : بولقلا ةهزن / تافآلا نم اهيف ملسي يتلا مالسلا راد نوكي نأ ملعأ هللاو زوجيو ٠ ةنكلا
 .ةمالسلا راد : مالسلا راد ليقو ءلجو زع هللا : ماين كلاي ل

 .195 : نيزقلا وسفك

 نآرقلا يناعم / "..هللا ءاش امو ةئامعيس وأ ءارشع نوكت ىتح فيعضتلا : 196 : هسفقن

 ةايزلا نوكت نأ زوجيو زعو لج هللا هجو ىلإ رظنلا ريسفتلا يف (ةدايز) 15/3 : هبارعإو
 © فاتتيكلا فيعضت

 .15/3 هبارعإو نآرقلا يناعم /196 : بيرغلا ريسفت / 277/1 : نآرقلا زاجم
 .15/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /196 : بيرغلا ريسفت / 277/1 : نآرقلا زاجم
 .196 : بيرغلا ريسفت

(4) 

 رماع نياو مصاعو رمع وبأو عفان أرقو ءاطلا ةنكاس (اعطف ة) يئاسكلا وريثك نبا أرق ' 8

 .(121 " ريسيتلا /325 : ةعبسلا باتك) ءاطلا ةحوتفم (اعطق) ةزمحو
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 1 ل نينا

 ا :يأ (مُهَنيِب اَنلْيَرَف)و 8

 '”اربتخت :يأ (اوُلْبَ) و 3
 0 قيس يأ :(كّير تاَملَك تقح)و 33

 .7لادلا يف ءاتلا تمغدآف «يدتهي ال :يأ (َيدُهَيَأل نمر و 5

 قلتخي ىأ هللا ريغ ىلإ فاضي يأ هّللا نوُد نم ىرَتْفُي نآلو (37)
000 

 س ساولا ©#ر#

 0 :يأ (كنؤيندسي)و 2

 1 يبر ىو معن 00 مسقلل ديكأت وه يسد يا لق)و

 متخ باب يف يفوتسيسو 'اهورهظا:يأ (ةّماَدّنلا اورسأ ) 4

 . باتكلا اذه

 00007 9 1 ات مهتاّي)و 9

 .165 : بولقلا ةهزن / 196 : بيرغلا ريسفت /278/1 نآرقلا زاجم

 ريسفت / ريخت 171 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / دجتو ربخت يأ : 278/1 : نآرقلا زاجم ©

 لك ملعت يأ ءربخت 17/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / لمعت تناك ام ربتخت :196 : بيرغلا

 ."هريخت : 52 : بولقلا ةهّزن / تمدق ام سفت

 197 هضوقلا نتي

 هيد .ثتلف 4
 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 .1 3 هيارعإو نآرقلا يناعم /197 : بيرغلا ريسفت 7

 177 كيرفللا ويموت

 2 : بولقلا ةهزن ''

 :35 ::تولقلا ةهزذ 0 : هبارعإو نآرقلا يناعم 9

 نيذلا ةلقسلا نم ءامظعلا اهمتك ينعي ءاهومتك : لاقيو ءاهورهظأ ا

 .مهولضأ

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم ('9
 .21/3 هبارعإو نآرقلا يناعم /197 : نيورشلا ريترو
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 .؟7ءالسإلا : ىنعي (هّللآ لضقب لقزو
8 .1 5 50000 2 

 . 0 ينعي ( هتمحر )و

 ثيدحلا يف انضفا:لاقيو نودخأت :يأ (هيف َنوضَيفُت)و 1

 ا 3 (َبْرعي)اَمو

 (©!ءاسنلا ةروس يف مدقت دق ”)رَّد لاقتم)و
 .(7ةحلاصلا ايؤرلا يأ (اًينَدلا ةاّيحلا يف ىرشبلا ْمهَلِ)و 4 2م

 ."!ةنجلا ينعي (ةّرخالا يف)و

 .7فلخ يأ (َليِدْبَتَأل)و
 ."2هدعاومل :يأ (هللاتآملكل)و

 نوزرحيو نوسدحي :يأ (نوصرخُي)و 66 1

 197 ورقلا وينبت خ

 .25/3 هبارعإو نآرقلا يناعم / ف ةيبشلا و: ةيريف

 107 د يوكلا ويحل"

 ا ني قع داش كابلز تلو هلع يرتب نا اقل ل وفر علا
 .هدعبي ام : 26/3 نآرقلا يناعم "'بيغي الو دعبي يأ 7

 بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا لاق كلذك ىو / ةريغص ةلم ةنزو يأ : 278/1 : نآرقلا زاجم 5
 .ةدحاو ىنعم لقثلاو لاقتملا : 26/3 نآرقلا يناعم يف ةجاجزلا لاقو 7

 .لوألا ءزجلا نم ب 83 : ةحفصلا : ءاسنلا ةروس نم 40 : ةيآلا رظنأ

 .26/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /197 : بيرغلا ريسفت 1

 .26/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /197 : بيرغلا ريسفت ا

 17 نيرشلا نيستا"

 فصلا يفك 1"

 درب طلا ىهرو نفحتلا كري( نوتسكي +220 نولقلا ةهزنا نستلان] "198 هس“
 . ' أطخأ امير و باصأ امير و قيقحت ريغ

5 
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0000-08 07 

 .امغ يأ (ةّمُع)

 ."”!اولمعا :يأ (ََلِإ اوضفا 56

 ( ضاق تنأ أَم ٍضقاف) اذه لثمو نورخؤت :يأ (نورظنثال)و

 7! لياع كنا ام. ليعاق# و38) /يا

 .""انفرصتل :يأ (انّتفْلتلِ)و 8

 ."7فرشلاو كلم ا (ءايرّيكلا)و

 .ة7ةلبقلا وحن يأ (ةلبق مُكتوُيِب)و 7

 0 مهيذعي :يأ (مهتتفُي نأ)و 53

 سمط :لاقيو اهكلهاو اهبهذا :يأ (مهلاَوَمأ ىلَع سمّطا)و

 ا ةرثا بهذ انا قيرطلا

 .27/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /198 : بيرغلا ريسقت /279/1 : فارقلا ناجم 1

 نارقلا يناعم / (صنلاب) بيرغلا نيسفت / مهو قيضو ةملظو 279/1 نآرقلا زاجم ©

 ةمغ مكيلع مكرمأ نوكي ال مث زوجيو " .."افشكتم ارهاظ مكرمأ نكيل ىأ 28/3 : هبارعإو

 ."امغ يأ

 .29/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /198 : بيرقلا ريسفت

 72 : هلي ©

 4198 يروق نيئيززو

 .29/3 : هبارعإو نآرقلا يئاعم (صنلاب) 280/1 : نآرقلا 9 9

 امنإو كلملا" :29/3 هيارعإو نآرقلا يناعم /98 : تيرعلا نيسفت 2/198: يدرعلا نيسيفت 7

 ةمظع يأ :" 169 : بولقلا ةهزن / ايندلا رمأ نم بلطي ام ربكأ هنأل اوك كالا دس

 كلم

 198: تيرقلا نيس 3

 / 3+ هيارعإو نارقلا تاعم) "وجاسس اهولكتلا :ناقيو :ةلبقلا وحت يأ : ةحفصلاو هسفن 7

 يح اراده يا ةلبف مكتويي اولكخلا# نيكو .ةارمتلا كيبلا ىلإ .كنالم اولعجا 0

 ...اهعضوم نع ةرخؤم (مهنتفي نإو "...مكتويب

 .35 : بولقلا ةهزن / 198 : بيرغلا ريسفت : 281/1 : نآرقلا زاجم 2!
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 ."!لاهسق :يأ (مهبولق ىلع ددشا)و 1 . 5 وع مس معمل
 2 5 5 لل ل ل 6 1

 .0هاملظ يأ (ًاودع)و
2000 

 .©ةيدكلا يهو ضرالا نم ةوجن ىلع كيقلن يأ (َكّيجتُنِ)و 2
 د مسجلا نكذَؤ 5 :لاقيو 3 كدحو يأ (كنديب و

 يأ (كنديب) مهضعب لاقو .هيف حورال نديب يأ .هنم حورلا جورخ ىلع

 71 هيونلا ,ندبلاو كعر دب

 .87كدعب :يأ .(َكقْلَخ نمل)و رم م ©
 ا أ :يأ (انأوُب)و 093

 .(19دص لزنم :يأ (قدصاوبم)و
 هيلع هللا ىلص يبنلل ةبطاخم هذه (كَش يف تنك د نِإق)و 4

11 
0 0" 

 31/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / اهسق يأ : 198 : بيرغلا ريسفت / "اهسق " لصألا يف '''

 ش ." مهيولق ىلع عبطإ يأ"
 مهقحل : 199 : بيرغلا ريسفت / " ءاوس امه مهعبت ةزاجم " : 281/1 : نآرقلا زاجم
 ." مهرثأ يف تنك مهتعبتو مهتقحل يأ : موقلا تعبتا : لاقي

 .(صنلاب) 99 : بيرغلا ريسفت / اناودع : هزاجم : نآرقلا زاجم (”
 ةهزن /32/3 هبارعإو نآرقلا يناعم /199 : بيرغلا ريسفت /281/1 : نآرقلا زاجم 7”

 .206 : بولقلا

 .كحوري بيطشت عم نكل "كدحو كحوري' لصألا يف 3

(2) 

 .كدحو [كدسجي] يأ : 199 : بيرغلا ريسفت ب
 .206 : بولقلا ةهزن "7
 199: :فودلا نيت / 281/1 يارقلا اهم"
 1909: نيوكلا ويست"

 .ةحفصلاو ا

 .32/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /269 ,81 ,29 : نآرقلا لكش ليوأت / ةحفصلاو هسفن (231

209 



5 2 2 2 / 

 0 !نكت مل :يأ (ْتَناَك أك الولف)و

 2 هاسعا هه

 00 موق ةنيدم يونين ديري (تنما-ةيرق)و

*« 

 ةخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 نإ «هريغو ديز نبا لاق 7! (ُهّللا َمُكحُي ىّنَح ُريصاو) :ىلاعت هلوق

 نم هبشأ امو اذه نأ مدقت دقو (*”ةظلغلاو لاتقلا تابآب خوسنم كلذ

 ١ :فيسلا تايآب حوستم نيللاؤ ةلاسلملا

 .٠"ةيكم يهو" دوه ةروس" نورشعو ثلاثلا بزحلا

 .ةييرغ
2 0 5 6 

 260 . مل :يأ ( تمع آ1) 1

 0 ا رهلاو ل الست ا 1 كن رو

 ."؟/اعتام ىمسي ليوط لكو . مكرمعي 7 (مُكعْنَميَو)و 3

 41 : نآرقلا لكش ليوأت/284/1 : نآرقلا زاجم

 70 7 قليفتسلا حالعإلاو فيرعتلا /284/1 + ناركلا زايي 12

 © سنوي : 109. ١
 يف لخدي أمم سنوي ةروس يف دجي مل هنأ ركذ دقو 176 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (

 .281 : حاضيإلا / عضوملا اذه ريغ هباتك

 حوسنملاو خسانلا : ساحنلا /41 : خوساملاو خسانلا : مزح نبا /201 : بيرغلا ريسفت 7

 حوسنملاو خسانلاو .105 : ةمالس نبال خوسنملاو خسانلا رظناو 52/1 : فشكلا /7

 ا ل نيال

 1 :هرغلا يسلك ب (6)

 .3 7/3 : هيارعإو نآرقلا ىناعم 20 1 هرقل نيب 03 3 يناعم اقل .

 1 بيرغلا ريسفت 3
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 .(!)اهيف ام نووطي يأ (مُهَر ودص َنونتي)و 5 1 : عام دع# سا ع8 3
 2 سا يبا مك لش رع

 1 نورتتسب : يأ (مهَبايت نوشفنسي]و

 .*!ءاحرألا :ينعي (اهرِقّتسم)و
 !*ضراألا ينعي (ََستْوتْسم)و
 تيقوت ريغب نيح ىلإ (ةدودعم ةّمأ ىلإ)و 8

 سأسيي سئي نم لوعف وهو/طونق :يأ (سوّؤي)و 9ظ (38)
51 

5 

 .©ههلامعا باوت مهيتؤن يأ (مُهَلاَمعأ مهيَلإ فوت)و 5 9 هاه م رس © ماما
10 

 ١ (ِ نوصقني يأ (نوسَحبي)و

 نآرقلا يناعم (صنلاب) 20] : بيرغلا ريسفت ءافخألا : 3/2 نآرقلا يناعم : مال
 .(ص) يبنلا ةوادع نورسي يأ : 38/3 : هبارعإو

 م بيرغلا ريسفت و 2

 تومت يتلا ضرألا اهعدوتسمو ماحرألا : اهدرقتسم دوعسمب نيا لاق 1
 اهيف

 ام اهعدوتسم)و ضرألا ىلع اهاوأم (اهرقتسم) ليق : 39/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / '
 ." ماحر ألا يف اهعدونسمو بالصألا يف اهرقتسم) : :اضيأ ليقو .هيلإ ريصت

 (9) ةلاحإلا رظناو / نفدت ىأ هيف تومت يذلا اهعضوم : 4/2 : نآرقلا يناعم : افلا
 .هليق

 نيحو لجأ ىلإ" : 40/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم (صنلاب) 202 : بيرغلا ريسفت 30
 ." مولعم

 م
 20 وعلا ومسك

 : نآرقلا لكشم ليوأت 0"

 .24/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 0 :ةيرغلا نسي"
 .نوصقني : 202 : بيرغلا ريسفت / ايندلل يف صقني مل يأ سنجي مل 6.2 نأرقلا يناعم : ءارفلا ب



 . باتكلا اذه متخ باب يف ركذ اهلو ."'!اقح :يأ (مرجال)و 22 .

 اونأمطا اذإ اوتبخأ :لاقيو اورقوو اوعضاوت يأ (2/(اوُتَيْحنِ)و 3

 1 ل نامط ان عمخلاو

 لدرا مهدكاو َ ازرع يا "1ر7

 هلعجف '' 'هزمه نسا رقلا هوم وارقام يأ (يأأرلا ىداب)و

5 

8 0 

 ."نيقيو نايب ىلع:يا (ةّنْيَب ىَلَعِ)و
 و مشوا نش 3
 ,هيرصق يأ هب يردزاو هاردزا مهلوق نم (ىرَدْرَتِ)و 1

 أذإ هيلع ىرز :لاقيو

 ل تاع

 .45/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /202 : بيرقلا ريسقت / 8/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 اوعضاوتو اوعضخلو هيلإ !اوعرضتو مهير ىلإ اوبانأ " : هزاجم : 286/1 نآرقلا زاجم يلف

 راقولاو عضاوتلا : ثابخإلاو : مهبرل !اوعضاوت يأ : 202 : بيرقلا ريسفت / هل

 مهير ىلإ اونأمطا : مهير ىلإ اوتيخأ لاقيو ,مهيرل اوشخو اوعضاوت /13 بولقلا ةهزن

 .ضرألا نم نآمطا ام : تيخلاو هيلإ مهسوفتو مهبولق تكسو

 "هن ادقألا اونسكفانلا“ 13 ولكل هيو

 20 يلا وي

 .47 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 203 : بيرغلا ريسفت /287/1 نآرقلا زاجم
 داألل

3 

 /332 : ةعبسلا باتك) زمه ريغب ةحوتفم ءايب نوقابلاو ازومهم (ءىداب)و رمع وبأ أرق

 .1 24 ندسنتلا

 : فشكلا /47/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /203 بيرغلا ريسفت /287/1 نآرقلا زاجم 9

 ا
 00 ل مالا

 يولي

 .52 : بولقلا ةهزن /48 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم ''"'
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 .("ءارتفالا كلذ مرج :يأ (يمارجإ يَلَعَفِ)و 5
 .©يل مكبيذكت يف:يا (َنوُمرَجُت امم ءيرب 0

 00 كا فوت يلكجلي نود عدس ال ىلا (نيختب سمتبَتال) و 3

 هركذ موقعا كاكاو .(4):؛ <ذ هدقت دق (َكْلُ

 يقل روحا درع كيا نوكلا و1 ”ةلفو حالا (ٌروُتّتلا راَق)و
 وتقل نأ فلسلا نم هونيغو نسنخلا نع ءاجو ا." هل لكني لاقي هنا
 نبا نع ىورو .7حون ىلإ راص ىتح ءاوحل ناكو ةراجح نم ناك
 ,ةفوكلاب ناك هنا ىبعشلاو دهاجم نعءاجو .'”'دنهلاب ناك هنا سابع
 ..00كلذ ىلع هللاب فلحي 0 ناكو

 0 و ويجيصكا ذالك ندم ىلا (نيتنا نيَحوَر لك نِم)3 4
 210 لا نيه

 :ةيقيعلا نيو

 لعتفت يأ" : 53 : بولقلا ةهزن / نزحت الو نكتست ال : 1107 نآرقلا يناعم ءارفلا
 ."اولعف يذلاب سؤب كقحلي ال يأ : ةدشلاو رقفلا وهو سؤيلا نم

 .50/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو / لوألا ءزجلا /28 : ةحفصلا عجار ف
 .راف دق العو جام ءيش لكل لاقي : 154 : واقل"

 روصنم يبأل يمجعألا مالكلا نم برعملا رظنأ) سايع نيا نع لوقلا اذه لثم يور
 389 بتكلا راد - 2: را مق نسا قرفحتا) 132 ص (ه 540 : ت) يقيلاوجلا
 / ناسل لكي تمع رونثلا : ثيللا لاق" رنت ةدام : برعلا ن ناسل يقو / م 1969 / ه
 "نيعلا" لمع يذلا وه ليق يناسارخلا ر ادس نب رصن نيرفظملا نب ثيللا وهاذه ثيللاو
 تا 77/1 يطويسلل ةغللا مولع يف رهزملا : رظنأ) كلذ ريغ ليقو ليلخلا ىلإ هبسنو
 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد - هعم نمو ىلوملا هاج دمحأ دمحم

 .105/4 : ريسملا داز /29 /12 : يربطلا ريسفت ف
 .106 /4 : ريسملا داز /40 /12 : يربطلا ريسفت أ”
 .105/4 : ريسملا داز /40 /2 : يربطلا ريسفت ''
 .51/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /204 : بيرغلا ريسفت /14/2 نآرقلا يناعم : ءارقلا '"”"

 )غ6(
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 .باتكلا اذه متخ باب يف جوزلا يناعم يفوتسأسو

 5 3 ع (1 )ء هج ع ع س6 مع

 هانعمق ميملا حتفي ارق نمو ءاهؤارجإ :يأ (اهارجم)و 41

02) 
 . اهيرج

 3 -- 8 هاون

 ىدعمب 10 هفاذ ءام) هلثمو ءموصعم ول : يبأ 9مصاعال)و 43

)5( 
 5 قوقدم

 هتصقن :يأ هتضغو :صقن :يأ َءاَلا ضيغ)و 4
 7 وو

 ودل اع (ىدوجلا)و

 .""!كباصأ/يأ (َكارّتْعا)و (54)و 9

 اعلا وكلا كلذكو ,فلاخم:يا (دينع)و 9
 10 5 1 هم نم

 ."'"لاهيرماع مكلعج يأ (اهيف ْمُكَرَمعَتَسا) و 61

 7/333 ةعيلا بأتك) اهمضي نوقابلا أرقو ميملا حتفب يتاسكلاو ةزمحو صفح أرق ©

280) 

 10124 نسل
 .528/1 : فشكلا /52/3 : هبارعإو نآرقلا اعم: 289 71 نترقلا زاهي

 . "فقت يأ اضيأ وسرتو ىسرت ثيح " : 204 : بيرغلا ريسفت ©

 ش :0 قر العلا 1

 .204 : بيرقلا ريسفت /15/32 : هيارعإو نآرقلا يناعم : ءارقلا 9

 / ' لقو بهذ اذإ ضيفي ءاملا ضاغو .ءاماو ضرألا تضاغ : 289/1 : نآرقلا زاجم ©

 .151 بولقلا ةههزن يف ام كلذكو يجر زخلا دنع امم بيرق ":204 بيرغلا ريسفت

 لبج وه" 16/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا "ةريزجلا يف ليج" : 304/1 : دهاجم ريسفت ©”

 204 بيرغلا ريسفت "لبج مسإ" : 290/1 : نآرقلا زاجم / "لصولا ضرأ نم نينصحب

 ..دحأ ةيحان ليج : 55/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب)

 .204 : بيرغلا ريسفت /290/1 : نآرقلا زاجم 9

 .205 : بيرغلا ريسفت /291/1 : نآرقلا زاجم ©

 .35 ::بولقلا ةفزت:/291/1 .تازقلا ناجم 1
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 .(!!اوقحلأ يأ (هذه يف اوعبتا)و 0
 .©ناصقن ريغ :يأ (رسْخَكَريغِ)و 3
 .ة0يوشم :يأ (ذينح لجعب)و 9
 0 اكنا :يأ (مهَركَت)و 0

 ا (5رويه  ههو 2 م

 :مهلوق نم وهو ةمركع هلاق ءتضاح : يأ (تكحضَق)و 71
 ..ولعملا كحضلا ىنعمب هنإ :هريغ لاقو تضاح اذإ بنرألا تكحض

 : ةديبع وبأ لاقو .'"””قاحسإ دلو نم :يأ (قاحسا ءاَرو نم)و
 . نول :ةلوب#: ءاريولا

 (10ءدقلا (عورلا)و 4

 ءوس مهب لعف :يأ (مهب ءيس)و 7
 را

 3 7ىصيصعو بيضع لاقيو ديدش أ (بيصع موي )و 12

400 

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم (هذه يف اوعبتإ) / .205 : بيرقلا ريسفت م
 لاو 02

 .61/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /205 : ضيوخلا رويت: 2021 نارقلاو اينما
 .61/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /205 : ةييركللا نويت 2909 15 الا ا
 28 تاياراذلا يفو هط ةروس نم 67 : ةيآلا يهو (ٌةقيخ هِسْفَن يف َسَجوأ) : لصألا يف 89

 .انه ةءدارملا يهو (ٌةّفيخ مهم سجوأو) 70 : دوه ةروس يفو ٌةقيخ مُهْنم سجوأف)
 61/3: هيارعإو نآرقلا يتاعم /205 : بيرغلا ريسفت /293/1 : ةيوقلا ناك"
 تمهوت ام ىلع رمألا ىتأ امل ار ورس تكحض" اهنأ جاجلا لاقو 7/205 + نيزدلا سين

 .(62/3 هبارعإو نآرقلا يناعم " ءيشب سيلف : تضاح : تكحض لاق نم امأف
 .62/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /206 : بيرغلا ريسفت 9
 206 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبا هركذو ةديبع يبآل نآرقلا زاجم يف لوقلا اذه يله ودول 7"
 .97 : بولقلا ةهزن /64/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /293/1 : ةارقلا تاجر 1

 :206::بنرغلا نيسفت 729371 : نآزقلا زاجم
 .(صنلاب) 206 : بيرغلا ريسفت 0

 ى-ا(1)
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 ءيشلاب علووا :هلثمو عرها لاقي نوعرسي :ىأ (نوعرهي)و 8

 و نا

 .""”عيمجلا ىلع لدي دحاولا ,يفايضأ يف :يأ (يفيض 0
 008 ينأ (ْنُع'ىلإ)و 8

 فلذا ندمف 17 اوفا افارقو اليا وس ىأ (رساَق)و 8

 ثوب نتعب ىزرشاو وس لاكي اهعلقيو

 .""هرخآ يف ةيقب يأ (ليللا نم عطقبو )و

 ةظفل اهنإ :ليقو ,ةديبع يبأ لوق يف ديدشلا (ليجسلا)و 2
 اهلصأو يت

 ةراجح) هلوقب اذه ربتعيو رجآلا وهو لك كتس :سرفلا ن

 .نكشو ليس لاكو ءاضيأ رجآلا يهو 3 1 نم

 :232 :تولقلا ةهزنأ / ةحفصلاو ةييقكت)

 :[نحتلاب) 207 ييوقلا نويسقكألا

 7 تيرغلا نوست /294171- ةازقلا قاهي

 رماع نبأو مصاعو ورمع وبأ أرقو :.مهريغب تيرس نم (كلهأب رساف) عفانو ريثك نبا أرق 7

 .(338 : ةعبسلا باتك) تيرسأ نم (كلهأي رساف) يئاسكلا ةزمحو

 .69/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /207 : بيرغلا ريسفت 2951/1 ةكرقلا زاكي

 '...بلصلا ةراجحلا نم ديدشلا وهو" /296/1 نآرقلا زاجم 9

 مد 2

 نإ" : فاضأو 72 - 70/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 208 - 207 : بيرغلا ريسفت "7

 / "...مهل بتك امم يأ لجس اعم : كلوتك ليجسم نم»: لاق نم لوق لاوقألا تينا

 .(دوضنُم ديجس نم ٌةَراَجح اَهيَلَع اًنرطماو ..) : ةيآلا ل ؟لحسشلا “و

 يناعم / 208 بيرغلا ريسفت / 297/1 نآرقلا زاجم / 24/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 72/35 ةهيارغلو نقزعلا
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 .(7ةمالعلا يهو ةموسلا نم ةدوخأم ةملعم :يأ (ةموَسَم)و 3

 ةخوسنم

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 قبا نافتةيألا 90 [يددلا ةايدحتلا ديزي ناك نم)) :ىلاعت هلوق
 نإ :ليق دقو (' ”ةلجاعلا ديري ناك نم) ' هلوقب ىلاعت اهخسن :سابع .ا ني ىيراكو ا ل ل

 صيصخت وه امنإو خسنب سيل اذه 8 0 ا :
 .(!اييَعَش مهاخأ َنَيِدَم ىَلِإو) نورشعو عبارلا بزحلا (ظ 39)

 :هسسييرْغ

 7 ةدرلا لالح نم هللا ىقبا ام :ىأ (هّللا ٌةَيقب) 6
 انيك ل يا

 101 ءا مكتمل م د
 1 مكنيسكي ل :ىأ (مكتمرجيال)و 59

0 110 

 نآرقلا يناعم /208 بيرغلا ريسفت 297/1 نآرقلا زاجم / 24/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا 1
 .72/3 :هبارعأو

 15 و

 مزح نبا اضيأ اهخسنب لاق نممو / 282 : حاضيإلا / 177 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا َّ
 .105 : خوستملاو خسانلا : ةمالس نبأ / 41 : خوسنملاو خسانلا :

 .18 : ءارسإلا 4

 .282 : حاضيإلا /177 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا 5

0000 
 .208 : بيرغلا ريسفت /25 /2 نآرقلا يناعم : ءارفلا ف

 ... ةيآلا (اَنْؤاَبآ ُرْيَعَي ام كرت نأ كرمات كتاولصأ بيعش اي اوُلاَقِ) : ةيآلا يف
 20 رفا وسلا

 .,74/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /208 : بيرغلا ريسفت /26/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 0
 .74/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /208 : بيرغلا ريسفت /26/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ا
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 .2!!كانلتق :يآ (َكانُمَجَرَلِ) و 9

 تلعجو ايرهظ ينتلعج :برعلا لوقت .ءرهظب يأ (ايرهظ)و
 : يو تهااعأا اذ نولظك ةناتك يتجاح 2

032 
 0 اورظتن ١ :يا (اوُبقتر ا)و 3

 دعبو ٠ كله اذ ادعبي دعي :لاقي .تكله :يأ (ُنوُمَت تدعّيو)و 5

 . ا وفنلا قفا ةخدي مسكلاب

 .”هتنعأو هتيطعأ اذإ هُدفرا هتدفر :لاقيو ةيطعلا (ُدْفَّرلالو 9
 6 يع ي86

 .  ىطعحملا (دوفرملا)

 *نمالا وابكا نفت( قا (ىرفلا ا أ نم)د 100
 ا

 هر دق :يا 0

6 5 (10) 

 .74/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /209 : بيرغلا ريسفت 00

 .75/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /209 : بيرغلا ريسفت /298/1 : نآرقلا زاجم ©

 .209 . بيرغلا ريسفقت 0

 000 هسفن 3

 يأ ريمآلا دنع هتدفر : لاقيو «ناعملا نوعل ازاجم : هزاجم" : 298 /1 : نآرقلا زاجم

 / "مخضلا حدقلا وهف هلوأ تحتف اذإو ءلوألا روسكم وهو :نوع ريخ لك نم وهو .هتنعأ

 .(صنلاب) / 209 : بيرغلا ريسفت

 3م بولقلا ةهزن م9 : بيرغلا ريسفت

 . ةحفصل ]و ةسفن 8

 .ةحفصلاو هسفن 38

 .ةحفصل 5 0

 .ةحفصلاو هسفن 97

 يبأ ادي تبث) : لجو زع هلوق هنموريسخت ريغ يأ 209 : بيرغلا ريسفت / كالهإو ريمدت يأ : 299 /1 : نآرقلا زاجم 97

 77/3 + ةيلزهاو نارقفأ ضامن يف عاجؤلا لاق ريخألا لوقلا انه لتفو ' ترسخ يأ '1 دسلا" (يهل
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 نم قيهشلا ردصلا نم ريفزلا نأ :لاقي (قيهشو ٌريفّذ)و 6

 ."”هرخآ قيهشلاو ههبشو رامحلا قيهن لوأ ريفزلا نإ ليقو ,قلحلا

 ىنعمب تذذجو تددج لاقي عطقنم ريغ :يأ (وُدُجَم َرْيَغِإو 8
 م

 لا :يأ (اوُنَكرَت ال)و 3

 .(0ةَقلُو اهدحاو ةعاس دعب ةعاس: يأ (لْيَللا نم(افلُر)و 4

 ان ةيقب: يأ (ةّيقَب اوُلوأ)و 6

 .(/هيف اومعنف : لاومألا نم اوطعا :يأ (هيف اوُقِرُتا اَم)و

 .لووتملا (فورتكا]و

 . .*!ةيكم يفشو .ءفسوي ةروس
 .7كل اولاتحي :يأ (َكَل اوديكيف) 5

 يناعم / "هرخأ قيهشلاو رامحلا قيهن لوأ ريفزلا : 28/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (''

 عفترملا ديدشلا نينألا ."قيهشلاو هحيبقو نينألا ديدش" : ريفز : 79/3 : هبارعإو نآرقلا

 قيهشلاور دصلا نم ريفزلاف : فاضأ مث ءارفلا لوق لثم لاق : 104 : بولقلا ةهزن / ادج

 لكلا دي

 .178 : بولقلا ةهزت /210 بيرغلا ريسفت /299/1 : نآرقلا زاجم ©

 53 : بولقلا ةهزن / ...اوليمت الو مهيلإ اوعزتت الو اولدعت ال يأ : 300/1 : نآرقلا زاجم 9

 ." مهلوق ىلإ اونكستو مهيلإ اونمطت يأ

 .(صنلاب) 210 : بيرغلا ريسفت /300/1 : نآرقلا ناجم /30/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 21 0 رفا 7

 21 1و"

 .29 : بولقلا ةهزن 7

 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /42 : خوسنملاو خسانلا مزح نيا /312 : بيرغلا ريسفت (؟'

 .4/2 : فشكلا /106 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا 7

 212 . سوفا نو
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 0 أ 20

 .*' ”نراتخو لآ (كير كستحي كلذك)و
 3 و 2

2( 

6 

 1 يل ىلإ ةرشعلا نم يهو .ةعامج :يأ (ٌةَبصُع ُنحّت)و 8

9 
 كلا 0 ل

2 3 5 3 . 1 
 نيعلا ناكسإب ارق: نمو «سراستك“: قيفنلا نيك( اهكْرَت) و 12-

 اربد
 7 0 .٠ 0 اي .٠ ع نم رص نب

 (65) ء 0 ا هج 5 : 3 5 ١

 .  رثب يهف تيوط اذإف .ةراجحلاب ةيوطم ريغ ةيكرلا (بجلا)و

 الو هل بلط ريغ ىلع هذخأي :يأ (ةرايسلا ضعَب ُهطقَتْليِ)و 0

 .91 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /212 : بيرغلا ريسفت /364 : نآرقلا زاجم

 / 364 : نآرقلا يناعم شفخألا / "داز امف ةرشع " : 36/2 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا ©

 212 : بيرغلا ريسقت / "طهرلاو موقلاك دحاو اهل سيل ةعامج : ةبالظملاو ةيصعلا "

 .(اييرقت صنلاب)
 212 رفا رس

 .93/3 : هبارعإو نآرقلا يئاعم / ةحفصلاو هسفن ؟©

 وبأ أرقو نيعلا رسكو نونلاب (عترت) ريثك نبا أرقو نيعلا رسك عم ءايب (عتري)عفان ءارق 7

 (عتري) يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرقو ,نيعلا نيكستو نونلاب (عترن) .رماع نباو ىرمع

 ريثك نبأ ةءارقل يجر زخلا رايتخاو (346 - 345 : ةعبسلا باتك) نيعلا مزجو ءايلاب

 :عفان ةءارق ىابتحا نم ةةناع ةيلع توج اك َكَلاَكَم

 م

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةبايغ وهف اثيش كنع بيغ ءيش لك : 303/1 : نآرقلا زاجم 2”

 ةديبع نبأ لوق 149 : بولقلا ةهزن يف زيزع نبا لقنو / اثيش كنع باغ ام لك ةبايغلا 3

 .هيلإ هبسني نأ نود

 يتلا ةبكرلا" * 213 : بيرغلا ريسفت / "وطت مل يتلا ةبكرلا" : 302/1 : نآرقلا زاجم 8

 بحلا " .94/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "بجي تسيلف تيوط اذإق ةراجحلاب ىطت مل

 .رثب يهف تيوط اذإف ىطت مل ةبكر مسإ" : 70 : بولقلا ةهزن / "ةيوطمب تسيل يتلا رثبلا
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 . 2 دصق (1) د

 ١ يمرلاب اضعيب انضعب قباسيو لضننن :يا (قيدسن)و 17 2( . ا تي وا
 . 2 قدصمب :ىا (انل نمومبو)و 00 500 2

 : ”تنييز :يا (تلوس)و 00 8

 .(©7.هل يقسيل ءاملا ىلا مهمدقتم يأ (مهدراَو)و 9 6)( 5 -- 5 ارا
 ىنعمب ايثالث اهولدي اهالدو , اهلسرأ :يأ اهيلدي (ُهَولَد ىلدأ)و

5 5 7 
 .7اهجرخيل اهبذج

 رسحجتب لاخلا نم ةعاضي هنأ مهسفقنأ ىف اورسأ :ىأ (ةورسأ)و

 (8ة)
 . اهل

 8 د 0-2 1 5 2 (25)9 -<عء

 ,(19!رادضألا نم هنأل اضيأ عاب
 «فسوي ةوخإل ريمضلاف : عيبلا ىنعمي ةيآلا هذه يف نكت نإف

 222 ىرلكلا ةشوق"

 ."لضتنت : ليق" : 95/3 : هيفرعإو نآرقلا يناعم / (صلاب) 213 : بيرغلا نيسفت
 ةهزن /96 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /213 : بيرغلا ريسفت /303 /1 : نآرقلا زاجم 9

 .285 : بولقلا

 .96 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /213 : بيرغلا ريسفت /38/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 .96 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /213 : بيرغلا ريسفت 2/1 يرق داهم

 .(صنلاب) 209 : بولقلا ةهزن /97 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /214 : بيرغلا ا
 .97 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /214 : تيركلا قيس

 - 97 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /214 : بيرغلا ريسفت /40 /2 : نآرقلا يناعم: ءارفلا 8
08 

 .هتيرتشا تلق تنأ هتعب اذإف ,هوعاب يأ : 304/1 : نآرقلا زاجم 3
 .ارتشا لصألا يف ىرتشا 0

 ."هعاب اضيأو عيبلاب هكلم هاوس“ (59 : (يعمصألا) دادضألا يف بتك ثالث 0
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 1 نعال وميسلاف ناكل نت كو
 . هع 3 ايل هجإ ء -. 3 2 . ء 0

 اذإ هقح هسخب :لاقي «صقان سيسخ نمثي :يا (سحب نمثب)و

2 37 0 

 رنا ل 0

 ىنعم يف ليق ام تبعوتسا دقو هاهتنم :يأ (هَّدَشأ َةَلْبِإو 22-

 .باتكلا اذه هب تمتخ يذلا بابلا يف كلذ

 هتارقو :زمهلا كزت عم ءاحنا ىلع ؟©ءارقلا هتارق (َكل تيه)و 3

 هنمو ,كل مله ,هانعمف ءزمهلا هيف كرت نمف ءزمهلا عم ءاحنا ىلع اضيأ

 يف كل هلوق ىنعم نوكيو.هب حاصو هاعد اذإ نالفب نالف َتِّيه لاقي

 را .كل ايقس : هلثمو كل اذهب ىتدارآ : لاق هنأك نييبت : ةيآلا

 170 توق نايف يتلا

 ذوعو هَّذاعمو هللا داعم :لاقي .هللا ريجتسا يأ (هللاَداَعَمِ) و

 .214 : بيرفلا ريسفت /188 : نآرقلا لكشم ليوأت ()

 نآرقلا يناعم / *عئابلا هب سخي يذلا سيسخلا : سخبلا" : 214 : بيرغلا ريسفت 7

 لحي ال هلهأ نع لاضل ىنعمي- دوجوملا ناسنإلا نآل ملظ : سخب ليق : 98/3 : هبارعإو

 43 : بولقلا ةهزن / "املظ اسخب نأ ىلع ريسفتلا رثكآو .ناصقن : سخب : ليقو هعبب

 ."هصقن اذإ هقح هسخب : لاقي ناصقن : سخب

 .هماقمو هلزنم : 214 : بيرقلا ريسقت / : هماقم يأ : 304/1 : نآرقلا زاجم '*

 هب يآلا كلذك ماشهو ءاتلا حتفو زمه ريغ نمو ءاهلا رسكي كل تيه) ناوكذ نبأو عفان أرق 9

 باتك) اهحتفي نوقابلاو ءاتلا مضو ءاهلا حتفب ريثك نبأ أرقو ءاتلا مض هنع يور دقو زمهي

 128 : ريستقلا 347 + ةعبس
 : نآرقلا زاجم ؛كل تئه ةءارق ىلع كل تأيهت اهنأ 40/2 : نآرقلا يناعم يف ء؛ارفلا ركذ ال

 نأ زوح لهأ ةغلب : 51 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / ...كل مله يأ (كل تيه)ر 1

 يأ (كل تذه) 215 : بيرغلا ريسفت / زمهلاب تايهتأ هانعمف : (كل تئه) لاق نمو .لاعت

 نبا كلذكو / 100 - 99/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظنا اهيف جاجزلا عسوتو / ...كل مله

 :ه13 + ثولقلا ةهزن يف زيزع
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 و

 00 ا

 نيو !نووللا نيوتعفملا زق ىأ (يتطاخلا 0 : 29( 40)
 اذه هب تمتخ يذلا بابلا نم ءاخلا فرح يف كلذ ركذ تبعوتسا
 .باتكلا

 اهسفن يف اهديري نأ هلستو هسفن يف هديرت :يأ (َدواَرْتِ)َو 320
 .(©دينثإ نم الإ نوكت ال يتلا ةلعافملا نم ةدوارملا يهو

 ناك اباش ىتف دبعلل برعلا لوقت ءاهدبع :قأ (اهاَتف)و
 .اخيشوأ

 ع

 بلقلا باجح :فاغشلاو 0 تحس أ 0

 00 هنا رعا اعلا 0
 2 52 ييوخلا نيسولا "7

 .102/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /191/12 : يربطلا ريسفت ا
 .41/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا /215 : نيرفلا 00000 نقلا راهم"
 .85 : يولقلا ةهزن /215 : نيكل وسلا"
 ."دور ةدام'* : برعلا ن نيب

 كولمملا مالغلل ناك مهلامعتسا نآلو اهمالغو اهدبع يأ 105/3 : هيارعإو نآرقلا ين ا
 "قووعا 13 بولقلا ةهزن / ىتف ىمسي نأ

 : 308/1 : نآرقلا زاجم / '"اهبلق فاغش قرف دق يأ" /,42/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©
 هبح غلب يأ : 215 : بيرغلا ريسفت / هفالغ وهو اهبلق فاغش ىلإ بحلا لصو دق يأ
 فاغش هبح غلي يأ : 105/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم . "بلقلا فالغ وهو اهفغش
 ةهيداصا ياا بولقلا ةهزن ...بلقلا فالغ : فاغشلا : مهضعي لاق ."...اهيلق
 ...بلقلا ةبحا وه : لاقيو بلقلا فالغ فاغشلاو " ."اهبلق فاغش
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01 

 داتعلا نم قىشو تدعأ ىأ (تدّتعأ) و 351

 كلذ نا:ليقو ءانمعط :يأ هدنع انأكت) :لاقي اماعط :ىأ (اتَكَتَم)و

 . كلذ نيخب ليقوءاهجرتا ناك ماعلا

 ةغللا لهأ لاقو .هللا ذاعم :ريسفتلا لها دنع (2هلل اشاَّح)و 5١

(2) 

 يأ يأ ذخآ يسحلا يأ يردأ ال :لاقيو نالف ةيحان ىف ىأ نالف ىشح

 .”اديز يشاحو اديز شاحو ديزل شاح لاقي ءذخآ ةيحانلا
 26) ها 00 أ

 . 0 عبنتم :يا (مصعتسأ)و

 ."”نهيلإ ليمأ :يأ (نهِدلِإ بصأ) و 3
 052 ا

 . ناكولمم :يا (نايتف)و 356

 9١ 5 5 0 6م

 5 اينع :يا(ارمخرصعأ)و

 ءيشلا تكرت :لاقي ءاهنع تبغر :يأ (موق ةَلم تكررت ينإ)و 7

 يبعشلاو نيسحلا نب ىلعو امهنع هللا يضر ةريره يبأو بلاط يبأ نيا يلع ةءارق يه 0

 .(200/2 يربطلا ريسفت رظنأ) مهريغو يرهزؤلاو دهاجمو ةداقو

 را 0

 .105/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /216 : بيرغلا ريسفت /308 /1 : نآرقلا زاجم

 .190 : بولقلا ةهزن /216 : بيرغلا ريسفت / 180 .41 : نآرقلا لكشم ليوأت

 / هرخآ يف ءايلا لخدي مهضعيو هيف ءاي الو ةحوتفم نيشلا" ,310/1 : نآرقلا زاجم (

 . " اهتايثأو فلألا فذحي نأ أرقيو :107 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 نمو 76 : بولقلا ةهزن /107/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /310/1 : نآرقلا زاجم

 .هلوق يجر زخلا صخل نيريخألا نيذه

 217 يوكل روس ا"

 .14 : بولقلا ةهزن /108/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /311/1 : نآرقلا زاجم 7

 .153 : بولقلا ةهزن /109/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم 9
 ها(

 .109/3 : هيارعإو نارقلا يناعم / 217 : برغلا ريسفت
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 تكرت ىنإ) :مالسلا هيلع فسوي لوق لاتم ىشو ٠ ليق هيف نكت مل ١ ١ 0006 ا نان د كو: تعج ميتال يك زتاور نزف تنك اه لق رات تعا
 .(موق ةلم

 .©كديس دنع :يأ (كير دنع)و 2
 نيب ام :ليقو « ”ثالثلا قوفو رشعلا نودام يه (َنينس عضي)و

 ّْ 00 تينتلا يلا دحاؤلا
 دحاولا نيبام ديري هفصن الو دقعلا غلبي ملام وه :ةديبع ىبأ لاقو

 ولا ىلإ

 41 لي ويهتم (مالحا]و علل آت كلك
 م

| 

 ٍِي

 ل - كا : ام عضيلا : عيحصلا لوقلا وهو يعمصألا لاق" : 112/3 : هبلرعإو نآرقلا ينادم 7 , 5 : 05
 9 ١ ش ١ 5

 ." عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام : عضبلا : 47 : بولقلا ةهزن / ...عستلا يا
 زا 17+ يروقلا ني ١ ةرشعلا نود اهروكضرلا 40 2 +.حاركلا ينافعلا فاد
 ." ةعست ىلإ دحاولا نييام

0 
 : د1 يبن فس وكر ويس هالك عوام مهبل 119/2 نئرتلا اجمع < تا 5

 1 . : 0 : ١ لاق" .7
 / * ةعيرألا ىلإ دحاولا نيب ام ديري هفصن الو دقعلا : غلبي مل ام ىه : ةديبع ىبأ لاق ْ

 ام اذهو "سمخلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا : مهضعب لاق 112/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 .ةلاحإلا لوأ ىف مدقت امك زاجملا يف

 .14 : بولقلا ةهّزت 1101/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم رم : يدا ا 5 ..ء(0) .*...ايؤرلا نم اهل ليوأت الام يهو روسكم ثغض اهدحأو : 312/1 : نآرقلا زاجم . "ا

 21 را نيا
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 .'”قدصلاريثكلا (قيدصلا)و 6
7 2 

 85 ةلوزهم : يا (فاحع)و

 ."/ةعارزلا يف ةعباتتم :يأ/ (ابأد)و 47 (41)

 نوزرحت يأ ( نوئصحت)و 48

 لا وهو كلا نم نورطمي :يأ (ُساَّنلا ُتاَقُيِ) 9

 عسا ةةقيحمسو ا نايف" ”ةفالا و هقعلا :يأ (نورصعي)و

7 
 "٠ ةرايغلاو هاجت ةريضغلا و وجت دوم

32 1 5 7 6 

 : نكرمأ : يا (نكبطخ ام)و 1

 92. د ا را ا ل
 . 2 نيبنو حضو :يا (صخحصحل)و

 ةخوسنم

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 دِإ اورظّتناو َنوُنم اَع اَنِإ ْمُكَتَناَكَم ىَلَع اولَمْعَأ) :لابيكمت هل وحق

 .113/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / ةحفصلاو هسفن !)

 47 : بولقلا ةهزن /112/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7

 215 ةهورشلا سيفو

 ةيفسلاو بنك

 :ةحفصلاو هةيفكأ

 .ءايلا حتفب نورصعي ةءارق ىلع اذهو 114/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن

 يهو اضيأ ةرصعلا يهو رصعلا نم ىهو :نوجني هب يأ" : 313/1 : نآرقلا زاجم 9

 / ..ةاجنلا ةرصعلا نوحنب (نورصعي) ةديبع ىبأ لاق" 218 : بيرغلا ريسفت / "ةاجنملا

 تاءارقلا قفو ةملكلا هذه يناعم يق عسوت دقق ,44/3 هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو

 .اهل ةقلتخملا

 215 رقل ىوبيو 9

 /154 نآرقلا بيرغ : يديزيلا /314/1 : نآرقلا زاجم /48/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا

 7 :يتولفلا ةهزك 115/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /218 ؛ بيرغلا ريسفت

416 



00 5 
 .(' نورظتنم

 لاتقلا تايآ نأ نم مدقت ام ىلع ”فيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن
 .نيللاو ةملاسملأ تابأآ حسنت ةدشلاو

 : يسفن ءيربأ امو) :نورشعو سماخلا بزحلا 23 د 51 1 4

 22 م 0 .. هلأ 4
 5 رصم ضرا :يا (ضر ىف تيسوح

 ا ايت لزانم ذختن :يأ 0 !اوُيَتَن) و 906 نوح ب يل ملا ا و 0

 موق اي) 135 : ماعنألا يفو / ناتيآلا (اولمعا موق اي) : لصألا يقو 1
 .اهعجار (اولمعا

 نبا لاقو /106 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /41 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبأ 5
 ناتخوسنم نيتيآلا نأب نيرسفملا ضعب لوق ركذ نأ دعب 183 : نآرقلا خساون يف يروجلا
 نوملعتسو نولماع متنأ ام اولمعا : هانعم ديعوو ديدهت اذه نوققحملا لاق " : لاتقلا ةيآب
 مهلاتق ىف انيال اذهو انير اندعي ام نورظتنم انإ ناطيشلا مكدعي ام اورظتناو مكرمأ ةيقاع
 ١ .خسنلل هجو الف

 ا

 178 بولكلا نوجا"

 .166/3 هبارعإو نآرقلا يناعم / 16 : بيرغلا ريسفت /49 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7
 دوجو ملعا" ,116/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ملاع ينعمب : 16 : بيرغلا ضل
 ."اهتافرصتم

 .6/13 : يربطلا ريسفت

 .349 : ةعبسلا باتك) ءايلاي (اوبتي) نوقابلا أرقو نوئلاب (ةويتن) هدحو ريثك نبا أرق ''
 6/13 يربك نيب"
 ,69 + ثولقلا ةفؤز 7

47 



 .!ناسنإلا لاح حلصي ام ةغللا يف زاهجلا (مهز اهَجِب)و
 00557 (َنيلْرْنُما)و
 .©0اولتاكأ ام نمث :يأ (مهتغاصي) و62

 .*!بلطن :يأ (يِغبَن) و 5
 (”!توقلا يهو مهيلا ةريملا لمحن :يأ (ًريمت)و

 )6) م 2
 ريعي لمح :يأ (ريعب ليك)و

 3 وبلغت :يأ (مكب ًطاَحيِ)و 6

 .”'ليفك :يأ (ُلُيكَو لوقت ام ىلع)و
 .7همض :يأ (ُهاَحَآ ِهّيَلِإ ىوآ)و 9

 .""سؤب كبيصي ال :يأ (ستَتبَت ًال)و

 ."' '!!لايكملا (ةّياَقّسلأ)و 0
 :ةةيفيصلاو ةيسقت

 .117/3 هبارعإو نآرقلا يناعم /218 : بيرغلا ريسفت ©

 .117/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ©

 5 118/3 : هسفت ©

 .219 : بيرغلا ريسفن /314/1 : نآرقلا زاجم 5

 .118/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /219 : بيرغلا ريسفت /314/1 : نآرقلا زاجم

 219 ينرقلا سيقس

 .ةكفضلا و :هةنيفك أ

 .119/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /219 : بيرغلا ريسفت /314/1 : نآرقلا زاجم 9

 19 : بيرغلا ريسقت / سؤبلاو نزحلا نم نكتست ال" : 50/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "7

 : بولقلا ةهزن "نكتست الو نزحت ال يأ : 119/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / سؤبلا نم"
 ."اولعف يذلأب سؤب كقحلب ال يأ ةدشلاو رقفلا وهو سؤبلا هنم لعتفت يأ : 3

 :- 219 : بيرغلا ريسقت / "هيف برشيو هب لاكي لايكم" : 314/1 : نآرقلا زاجم ''')
 نود صنلاب ةديبع يبأ مالك لقت) 118 : بولقلا ةهزن / كلملا ةبرشم ةداتق لاقو «لايكملا

 .(هيلإ هبسني نأ

 حد

408 



 201 يدان :يأ (7نذؤم نذأ)و

 3 5 وع

 ."'لبإلا ىلع موقلا (ريعلا)و

 .(كوُكملا ةئيه

 5 : ٠
 .”ادحاو ىنعمب ليبقلاو ليمحلاو

 لايتحإلا :نيقولخملا نم ديكلا لصأو «'انلتحا :يأ (اندك)و
 .7"2ديكلا هب عطقي يذلاب هتتيشم هللا نم ىهو

 .هناطلس يأ (كلللا نيد)و
 .©1ودرفنا :يأ اوصّلَخ)و 9 355 ٍِع 1

 نوراستتي اوناك اذإ يجن موق :لاقي نوجانتي :يأ (ايجت)و
 71م عمجلاو مهثيدحب
 .فارعألا ةروس نم 44 : ةيآلا يف اذكه يهو (نذؤم نذأف) لصألا يف 0 0
 000000220 : بيرفلا ريسفت ©

 ."ريعلا لهأ" ,120/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / (صنلاب) ةحفصلاو ةسفن
 .131 : بولقلا ةهزن /120/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 89
 : 315/1 : نآرقلا زاجم/ " سا موقلا ميعوو رقع 512:2 ناوقلا يناعم هلزقلا"“'

 120/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / نيمض : يأ 220 : بيرغلا ريسفت / ؟ليبقو ليفك : يأ
 ."ةدحاو ىنعمب ليفكو ليبقو ليمحو نيمضو ميعز" : 144 : بولقلا ةهزن / ليفك يأ

 ١ مدر ا
 .169 : بولقلا ةهزن "7

 22001: قيرفلا نيس

 سيل سانلا اولزتعا يأ : "220 : بيرغلا ريسفت/ " اولزتعا : يأ 315/1 : نآرقلا زاجم 99
 ةهزت : مهوخأ مهعم سيلو اودرفنا : 124/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / مهريغ مهعم
 ."سانلا نم اودرفت يأ : "855 : بولقلا

 220+ ىيزعلا نيسفت 315/1 : نآرقلا هاي

49 



 مهرييك أمأو نوعمش :ليقو ءاذوهي وهو مهلقعأ يأ (مهريبك)و
0 

 ليجدر وهف اد

220 
 5 ا -

 دشأ فسألاو هيلع ةرسح :يأ (فّسوي ىلع اًفسُأ ايزو 4

 3 دس

 001 ال هنزح نع كسمم : يأ (ميظَك) و

 ”!لازت ال ياؤتفت ال هللات :يأ (وتفَت هلل اَ)

 بهذي داك ىتح نزحلا هياذأ دق 0 وهو افند : يأ (ًاضّرَح)و

 ااا 00 "و

 الو هثبي ىتح هيحاص ربصي ال يذلا نزحلا دشأ "("”ثبلا"و 8

(6) 

 221 77 نو
 ه0 :١

 / "مدنتلاو نزحلا دشأ فسألاو ' ..."ةمادنلا جرخم جرخ" : 31 + كرقلا ناهي

 اي هانعم" : 125/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ”ةىسحلا هكا 7 221: هم دعلا ونسيقت

 ."ةحتفلاو فلألا ةفخل افلآ لدبت نأ زوجي ةفاضإلا ءاي نأ الإ يفسأ اي لصألاو هانزح

 2 تيفاني

 يتاعم /221 : بيرغلا ريسفت /316/1 : نآرقلا زاجم /54/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ©

 .126/3 : هبارعإو نآرقلا

 221 : بيرغلا ريسفت "قشعلا وأ نزحلا هباذأ يذلا ضرحلا " +316 1 ةاوقلا ز[هه 5

 اذه نمآألا ضراح طقاسلا لجرلل ليق هبسحأ الو :هفتدأ يأ نزحلا هضرحأ لاقي افند يأ

 .اضيرم افندم نوكت ىتح يأ : 126/3 : هبارعإو نآرقلا ينافس "كلاهلا بهاذلا هنأك

 .(ًنيِكلاَهْلا نم َنوُكَت ْوأ ًاضَرَح َنوُكَت ىَّتَح ...) : ةيآلا يف (”
 :222 : بيرغلا نيسقت /317/1 : نآرقلا ا

 ...ةيآلا (هّللأ ىَلِإ ينّرَحَو 52 اوُكْشأ امن َلاَق) ةيآلا نتا“

200 



 .©ةئيدر :ليقو :ةليلق :يأ (ةاجزم)و 8
 ل يلع ل لاقي كلضف ( (َكّركا-ّدقلا)و 9

 ذوخأم وهو ؛نولهجت هانعم :ليقو ءنوزجعت :يأ (نودنفت)و 4
 .©لعفلاو لوقلا يف أطخلا ىهو دنفلا نم

 .(©9تكله دق ذكموي تناك همأ نأل : هتلاخو هابأ :يأ (هيوبأ عفر )و
 . دسفأ :يأ (عزت)و )2غ( عع ل

 وسلا يلف 6 (شرعلا ىلع)و

 222 نيرغلا نيسفت /3171؛نارقلا و رايس"
 .127/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 220 نيو نيش“
 1 4: نولفلا ةيزنا"ا

 بيرغلا ريسفت /" ةبقاعم الو داسفإ الو بغش الو طيلخت ال يأ : 315 1 فارقلا واهم
 هبارعإو نآرقلا يناعم / ..داسفإلا : بيوشتلا لصأو .مويلأ اذه دعب مكيلع رييعت ال“ 22
 .خيبوتو رييغت يأ (بيرثت) : 53 + بولقلا ةهزن / مكيلع داسفإ ال يأ [1[ظ/3

 318/1 : نآرقلا زاجم / نوفعضتو نوزجتو نوبذكت : 55/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3
 الول : لاقيو نوزجعي يأ 222 : نآرقلا ريسفت / *ينومولتو ينوزعجتو ينوهفست ي 1
 نوزجعي يأ 222 : نآرقلا يناعم / همالك يف طلخ اذإ : مرهلا ةدنف لاقي نولهجت نأ
 : لاقيو .نولهجت يأ" : 63 : بولقلا ةهزن / نوهفست يوريو نولهجت نأ الول : لاقيو
 ملو القع ريغتو فرخ اذإ لجرلا دنفأ : لاقي ءفرخلا دنفلا لصاو .يأرلا يف نوزجعت
 " ...همالك لصحي

 .(82 : يليهسلل مالعالاو فيرظتلا : رظنأ)
 1 : بولقلا ةهزن /319/ : نآرقلا زاجم 5

 .(عزن) ىلع مدقت نأ اهقحو اهعضوم نع ةيآلا يف ةرخؤم '''
 .129 /3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /222 : بيرفلا ريسفت /319/1 : نآرقلا زاجم 8

421 



 00 سورا در 5
 ه8 6 ديني 00 موا وه

 اههبشأ يق ا موو

2 ١ 
  3تباوت : يأ (يس ورز)و 2.

 اولح نينول تارمثلا لك نم :يأ (نيِئْنا نيجوز لك نمو)و

 .”دياولا نوللا وه انهصو لاو انهيفانتو

 ءويش ىلع اهعرضتتو امنيللذ ىلا (7”ريقْلاو نكشلا رحت 1

 " 131/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "ةمالعو ليلد نم مك : ىأ : 222 : بيرغلا ريسفت '')

 ."مك ىئنعمب : 166 : بولقلا ةهزت / "ةلالدو ةمالع نم : يأ

 .223 : بيرغلا ريسفت /319/1 : نآرقلا زاجم 0

 223 :بئرقلا نوسف: 319/1 نازقلا ناني 7

 229+ ينرتلا ديف 9

 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /42 : خوسنملاو خسانلا مزح نبا /224 : بيرغلا ريسفت 7

 نمض 2 : ثوسنملاو خسانلا يف ةداتق ركذو ةيكم اهنأ ىلع مهلك 19/2 : فشكلا 8

 نأ ركذف اهليزنت يف ءاملعلا فالتخا 107 : خوسنملاو خسانلا ىف ةمالس نبا در وأو / ىندملا

 ب لاقو ةثيدملاب تلزت ةعامجو ةداتق لاقو ةكمب تلزن اهنأ ىلع نيرثكال وأ
 .ةكمي اهرئاسو (14 - 12 : تايآلا) ةتيدملاب اهنم تايآ تلزن ليوأتلا

 ىرأو ملعأ هللا انأ يور و ىرأ هللا انأ : هاتعم نأ ىور " 135/7 : هبارعإو نآرقلا يناعم "9

 ..هلالج لج برلا مسإ ىلع لدت فورح (رملا نأ يورو

 8 : بولقلا ةهزن /137/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /321 /1 : نآرقلا زاجم 7

 .137/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو (صنلاي) /224 : بيرغلا ريسفت

 .(نيَجَوُر اهيف َلَعَج َتاَرَمّتلا لك نمو ...) انه يذلاو 40 : وه نم الا نا وو
 3 ها 5 .ءيس .عاإ (9)

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم

422 



0 
 .©ىرق يأ ( ثار و اجّتم عطق)و 2 5 5 ل ٍّء -

 كل أ ا ْ ناتلخ ءلا 11 30- . ا٠"و

 51 3 ِء 5 5

 .(©ةيوقعلاب :يأ (ةتيسلاب)و 6
 .”ةيفاعلا لبق :يأ (ةّئسَحلا َلِبَق)و
 (8١) ريتعي اميف لاشثمألاو هابسشألا يه :لاقيو تايوقعلا (تالُثَكارو

 ل هئف

 دحأو

 .لماوحلا عطاوق نم ''”هريغو طقسلا نم 5 10 1 5 رهشألا ةعستلا "نع لمحلا يف صقنت : ىأ (ماحر الا ضيغن)و دعوي ل سو 5 558 كك 0

 ...ةيألا (ناونص ريعو ناَوئص ليختو عرزو باتعأ نم تانجو .--( ةيالا يف تا كرا علا ة .يغا هيس مكك "ا سلكلا كددروإا ج03

 زاجم / "دحاو نهلصأ نوكي تالختلا : ناونصلا " : 58/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 8
 تالخنلاو ناتلخنلا 224 : بيرغلا ريسفت / "ادحاو هلصآ نوكي : يأ" ,22.1 : نآرقلا
 هيفو ادحلو :لبصألا نوكي ئأآ* ١138 /3'::هيلرغإو نآرقلا يتاعم / ًادحاو امهلصأ نوكي
 . ."رثكألاو ثالثلاو ناتلخنلا
 :.138 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /224 : بيرغلا ريسفت /322/1 : نآرقلا ا
 .105/13 : يربطلا ريسفت رظناو /224 : بيرغلاريسفت "'

 .13//105 : يربطلا ريسفت
 : بولقلا ةهزت / ' مألا نم الخ نم ديري هب ربتعي امو ريظنلاو هبشلا : ةلثملا لصأ' 222 : بيرغلا ريسفت / "لاثمألا زاجم اهزاجمو ةلشم اهتدحاو ' : 223/1 : نآرقلا زاجم ف

 ."هيريتعي امم لاثمألاو هابشألا ثالثملا : لاقيو ,ةلثم اهدحاو تايوقعلا يأ" : 178
 ."هريغو طقسلا نم رهشأ ةعست نع لمحلا يف صقفت ام يأ“ 225 : بيرقلا ريسفت نم يهو اهنودب مالكلا ميقتسي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو قاس لضألا يما" نع
 ,140 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /225 : بيرغلا ريسفت /52/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 0

 .53 : بولقلا ةهزن
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 لا وقل نع يأ (ُدادْرَت اَم)و
. 1 2000 

)03 
 ءااب

 ."اضعب بقعي ةكئالم :يأ (ٌتاَبقَعُم)و !]

 ا رمأب :يأ (هّللا رم ّنم)و

 ن7 نم :يأ (لاو نم)و

 ا ينعي (ًافوح قربلا)و
2 (8) 

 ميقملل ينعي ( اًمَمَط)و
او ديكلا كب دش : يأ (لاّحملا ديدش) و

 ةليحلا نم قتشم وهو ركمل

 را فلا ع كاد
 ع ل

 الام بلط نمل لثملا يف برعلا لوقت (ُهََف َعُلبَيل ءاَمْلآ ىَلإ)و -4

 .1 40/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 225 : بيرغلا وضم 6 تقلا ناجم : ءارفلا 1

 ك2 3 يووعلا نسبت دب (2)

 .109 : بولقلا ةهزن /141/3 : لرش هرقل يقاج 9

 يتاعم 225: :بيزكلا يشف /324/1 + نازقلا زاجي 760/2 + قارقلا ينافس ءافلإ

 .142/3 + هيارعاو قارقلا
 يناعم /425 : بيرغلا ريسفت /324/1 : نآرقلا زاجم /60/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ("'

 1142 3 اوفو
 223 + تسوفلا نكسفك ا 16)

 1423 ئازغإو نارقلا يناعم /225 : بيرغلا ريسفت /60/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "7

 .142/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /225 : بيرغلا ريسفت /60/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا

 .197 : بولقلا ةهزن /226 : تورغلا انييسنت»923 71 نارقلا ةايج#
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 را نقط ىقياعلاك" نحو

 ””رخطلاو ربكلا يف اهردق ىلع :يأ (اَهِرَدَقِب ةَيدوأ)و -7

 .()ءاملا ىلع ايلاع :يأ (ًايباَي ًادّبّد)و
4 

 يلح :يأ (ةّيْلح ءافتْبا)و

 .©هتابنج ىلإ يداولا ىمرام :يأ (ًءاَقْجِرو

 رفغي ال اهلك هاياطخب دبعلا دخؤي نأ وه (باسحلا ءوس)و -8
 .””ءيش اهنم هل

 هخوسسم
 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف (ظ 42)

 يبنلا هلوقب ةخوسنم يه ...ةيآلا (2أملسُم يِنَفَوَت) :ىلاعت هلوق

 دمحم نب دمحأ لضفلا يبأل لاثمألا عمجم / (ابيرقت صنلاب) 226 : بيرغلا ريسفت أ"

 مه 9 طب عل ايم يذل كيرا نحال 149/2 : (518 : ت) يتاديملا
 .لصحي ال ام وجري نمل برضي ' ءاملا ىلع ضياقلاك ' : لاق (رصمب ةداعسلا ط م 2

 0 كيارقلا نيمو اك

 .145/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /ةحفصلاو هسفن

 .227 : بيرغلا ريسفت /62/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 .227 : بيرغلا ريسقت /62/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .145 3 هيلرفاو نازقلا ضاعف: /2271 بيزلا نيسفت
 .(صنلاب) 115 : بولقلا ةهزن /146/3 : هيارعإو نآرقلا ين يي

 101 فسر“
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 0 لولا عملا تول مك علا نيقنسي هي رو هيلع هللا ىلص

 "تول نمكي مل السلا ةيلغ تسرد نال: ةقححس اهنا لنك كفو

 :ةبقاعلا نسح يف 7لسي نمك توملا دنع املسم نوكي نأ ىنمت امنإ

 (”!مهلْعَي ْنَمَفأ) :نورشعو سداسلا بزحلا
 : ةسييرفغ

 6 سا رقم مثال

 .""!توعقدي :يأ (ٌنوُهَر ديِ) 2
0 )7 

 0 يي نم)و 27

 .ةيدنهلاب هنجلا مسإ يه :ليقو ءةينمألا ىصقأو ريخلا اهنإ :ليقو
 8)- ف 1 5 :
 3 'ةنجلا يف ةرجش يه ليقو :تيرعق

 انباتك نوكي نأ اندرأ انأ الولو .هل ىنعم ال لوق اذه" ,177 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا ')

 نسحت الو زوج ال اذه نق تستلا“ 283 : حاضيإلا يف يكم لاقو / "هانركذ امل ايصقتم

 ْ 000 "...سخ هنأل

 يف 19 : ضرملا باتك يف كلذكو ,30 : بابلا تاوعدلا باتك )94/8) : يراخبلا حيحص 2

 ناس /12 : ثيدحلا ءاعدلاو ركذلا باتك (64/8) ملسم حيحص / 6 : ينمتلااو 7 : قاقرلا

 باتك 302/3 / يذمرتلا ننس .19 : بابلا زئانجلا زئانجلا باتك(167/2) دواد يبا

 .(1425/2) ةجام نبا /3 بابلا زئنجلا

 .كلام نب ستأ نع 31 بابلا دهزلا باتك

 .283 : حاضيإلا /177 : خوسنملاو خساتلا : ساحتلا ©

 :لدصآلا ىف اذكم 0

 .19 : دعرلا ا
 .147 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /227 : بيرغلا ريسفت 722971: تارقلا ناجي 9

 ىلإ عجر نم" : 147/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "بات نم" 320/1 : نآرقلا زاجم "7

 ."ركنم نع عوجرلا ةبانإلاو : بات" : 14 : بولقلا ةهزن / "قحلا
 .136 : بولقلا ةهزن /148/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 9

426 



 .(7هخنلا ةغل يهو .ملعي :يأ (اونَمآ َنيذلاسايي َمَلَفأرو 31

 .2)ةدملا مهل تلطأ :يأ (تييكماف)و 32
 .(هبقاع :يأ (ىبقع)و 5
 لكلاو 8

 وع وم م

 دقو نايخألاو ءاملعلا ."”تومب ينعي (اهفاَرْطأ نم اهصقنت)و
 ىلع حتفلاب مهيديأ يف امم نيكرشملا صقنن : :هاتنعم نإ ليق
 19 انا

 ملف يأ" : 223 : بيرغلا ريسفت / " نيبتيو ملعي ملأ : هزاجم" ا
 بولقلا ةهزن / 149/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم يف هلثمو / "عخنلا ةغل يه : لاقيو ملعي
223 | 
 ةهزن /228 : بيرغلا ريسفت / "نيبتيو ملعي ملأ : هزاجم' : 332/1 : نآرقلا زاجم 7

 .159 : بولقلا

 .228 : بيرغلا ريسفت /333 /1 : نآرقلا زاجم 8
 .145 : بولقلا ةهزن

 228 ::نيرفلا ندم

 1" 150/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم/ ' 'ءاشي ام نآرقلا نم خسني يأ" : - ةيقوعلا و هيو
 ا ا د ..."دايعلا ىلع ةظفحلا هبتكي امم ءاشي ام هللا اوحمي
 ."ءاشي ام هي رمأ امم خست

 ."مكحملا وهو هخستي الق تباث هعدي يأ : 228 : بيرغقلا ريسفت
 ءاملعلا تومي يأ ,229 : بيرغلا ريسفت نم بيوصتلاو " توملا" ينعي : لضألا ىف 7

 .دابعلاو

 ...151/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / يجرزخلا دنع امل بيرق ٠ 2209: وقلا يه 7
 اهلهأ توم اهفارطأ نم اهصقن ليقو " ..."مهل نيبت دق ام ضرألا نم نيملسملا ىلع انحتف
 ."نيب لوألا لوقلاو ءاملعلا تومب اهفارطأ نم اهصقنن ليقو ءاهرامث صقنو

 خوسنم ريغ هعدي : :يأ (تبثي تيثي)و

) 

(0 

 دولا



 ' ا لاو نيطخقم نا هيقعتم ل ل (همكحل َبقَعَمأل)َو

 .ةيكم يهو ميهاربإ ةر وس

 هن مهو ١" ةيولاج فلز نسون: ىنانوص دب ناك راو

 :ىلاعت

 .(اراَرَقْلا سْفِبَو) هلوق ىلإ 07 نيذلا ىَلِإ َرَث مل

 00 مايأب :يأ ( هللا 9 و

 .اقنح اهيلع اوضع / يأ (ُمهِهاَوْفأ يف ْمُهَيِدي اوُدَر)و (و43)
 . 71و ودصنكتنلا عا 0 15

 .'7همامأ يأ (ُمْنَهَج هئاَرَو نم)و 16

 229 2 تيوفلا وينقل 7

 نبا / سابع نبا نع 178 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا / 153/3 : هيارعإو نآرقلا نا 8

 .25/2 : فشكلا /110 : خوسنملاو خسأانلا : ةمالس

 ةداتقو نتايه نول قيوراعألا لقت ءاكملع فالخ ريغ نم ةيكم " : 443 /4 : ريسملا داز 0

 ." نيتيأ ىوس لاق امهتنأ

 .29 - 28 : ميهاريإ 9

 1 : بولقلا ةهزن / 174 : بيرغلا ريسفت /69/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم
 معني 155/3 : هيارعإو نآرقلا يئاعم / "همعن : همايأ" : 196 : نآرقلا بيرغ : ىديزيلا 7

 . "هللا مايأ

 0 : بيرقلا ريسفت / "..قحلا نم هلوقب اورمأ امع اوقك " : 336/1 : نآرقلا زاجم

 مهلمانأ اوضع مهنأ دوعسم نبا نع ىوري " : 156/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب)

 .231 : بيرقلا ريسقت /337/1 : نآرقلا زاجم

 يناعم / "همامأ يأ" 231 : بيرغلا ريسفت / "همامأو همادق" 337/1 : نآرقلا زاجم 9

 "...مادقو فلخل 1 ءار وو هيدي نيب" : 156/3 : هبارعأو نآرقلا
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 .(7هزيجي :يأ (ةغيسي داَكَي الو '7 ير سر
 2 ادعم أ (صيحٌم)و 21
 0 غرف : ىأ (رمألا يضق)و 2

 .*هكثيغمب :يأ (مُكخرصمب)و
 .(5 هللا الإ هلإ ال :يأ (ًةَيِبَط ةَملَك)و 2
 .©ةلخنلا ىأ (ةّبْيَط ةَرجشك)و

 .©!ةلظنحلا ةرجش :يأ (ةئيِبَح ةرجشك)و
 .(19لالهلا (راوَيَلأرو 8 10 8

 بيب بي بيدك
 233 بولقلا ةهزن / "هعالتبا ىلع ردقي ال يأ" ,156 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم '''

 .(صنلاب)

 .156/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 00 يكل نيد“
 2 ارا نيستا“
 .190 : بولقلا ةهزن /159/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /339/1 : نآرقلا زاجم ف
 0 لا ويس
 لور كفك"

 202 روكا نيس )"قلد يحن ىأ نهشأ ةدسانم نيحلا" : 340/1 : نآرقلا زاجم 7
 : 161 - 160/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / " ةتس لك : لاقيو ءرهشأ ةتس لك : لاقي
 :نارهش حتا“ لاقو ةيشعو ةودغ : مهضعب لاقو رهشأ ةتس لك : 5 ا
 200 ا
 161 737 هياودو نارقلا ئئاعم» ١) ةلافنفلا يح كلامبمو ىسنإ لاك كو سك ََك

 كسلا "ي ليكاو
 .162/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /233 : بيرغلا ريسفت /340/1 : نآرقلا 0
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 5 '”مهرظن :يأ (ٌمُهُفْرَط)و
 هانعم :ليقو « 550 :يأ (ءاوه مهتدتفا)و

2 2 1 0 
 : م يم

41 

 /163/3 هيارعإو نآرقلا يتاعم يف كلذ لثمو / *ةقادصلا" : 233 : بيرغلا ريسقت (')

 'ةقداصم يأ اضيأ ةلاخم : "لالغد" 88 : بولقلا ةهزن يفو

 9 : بولقلا ةهزن /164/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /342/1 : نآرقلا زاجم ©

 .165/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /233 : بيرغلا ريسفت ©

 .166/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /233 : بيرغلا ريسفت 3421 قاوقلا ناهي“

 ] : بولقلا ةهزن /233 : بيرغلا ريسفت /343/1 : نآرقلا زاجم 8

 .371 - 370/4 : ريسملا داز /239/13 : يىريطلا نيسفت 9

 233 7 تيرشلا نسف 9

 4 : بولقلا ةهزن /344/1 : نآرقلا ا 59

 ةبوخنم ءاوه مهتدكف : لاقيو" يا 231 تيرشلا ىنسيوماا

نا نياق ينال ةفرختم نأ 168 /3 ب هيلرع إو زو ةرقلا سكاطن ١ نجت تلاعب
 وق

 .اثيش يعت ال ةقرخنم ليقو ...214 : بولقلا ةقزق / مهقاوعا نع يفوتنا تعزن ليقو

 .234 : بيرغلا ريسفت 0

 .14 : بولقلا ةهزن /170 ك هيلرعإو نآرقلا يناعم /234 : بيرغلا ريسفت 51 ا
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 لوا :اهدحاو مهصمق ,يأ (مهُليِبارس)و 0
 (20ناَرْطق نم) أرق نمو «77لبإلا هب ىلطت ام وه (رن اَرَطَق نم)و

 5 )هرح ىهتنم غلب دق ساحن نم :هانعمف

 هخوسنم
 - .,  ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف
 اَهوُصْخُح آل هللا ةَمْعن اوُدْعَت ْنِإَو) : ميهاربإ ةروس يف ىلاعت هلوق

 اهنإ © ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق (' مك ىولطل ناَسَشإلا نإ
 ٌبوُقَقَل هللا َّنِإ اَهوُصْخُك آل هللا ةمْعن اودْعَت نإو) : (77هلوقب ةخوسنم
 .©ةمكحم اهنإ :ليق دقو ('””ميح
 .234 : بيرغلا ريسفت /198 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /345 /1 : نآرقلا هاوي 7
 .159 : بولقلا ةهزن 5

 خا وشتي ىنه# 0 ةيولاخ نبال عيدبلا باتك نم نآرقلا ذاوش يف رصتخم : 0
 .م1934 : رصمي ةينامحرلا ةعبطملا - سارتشجري
 هيفو 170/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /234 : نيؤشلا نوسفت 697 نآرقلا لكشم ليوأت

 .قيحصت هلعلو "هرح" لدبي "هرم"
 .34 : ميهاربإ

 .(ه 152 ت) «خوستللاو خساتلا»و «ريسفتلا» : هل يندملا ,يودعلا ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع وه 7

 /2 : نيرسفملا تاقبط /22/7 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 5 ريبكلا خيراتلا)
605 

 .110 تسلا خسلنلا / ةمالس نبا /42 : خوستملاو خسانلا : مك
 .18 : م 9

0 
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 ا يهو / "رجحلا ةر وس" نورشعو حباسلا بزحلا (ف 43)

 : اسس زغ
 ههه

 مساس | لنل ةما

 دنع :ليقو ةمايقلا موي كلذ نوكي هنأ ينعي (ُدَوَي اَمّيِ) 2

 لل

 .'”مهلغشي :يأ (ٌمِهِهلُي)و 3
 . "تقوم لجأ :يأ (ٌموُلْعَم ٌباَتك)و 4

 يف :ليفقو . : 3) هبلولا ممأ يف : يأ (ًنيلوألا عيش يف)و 10

 . ”يناهبعأ
 لسرلا بيذكت يف نيلوألا ريس تمدقت : يأ (ةْئَس تَلَخ)و 13

5 

5 

 جردلا ”جراعملا"و نودعصي :يأ (نوجرعُي)و 4

 ًأاهآارق نمو «ءتدسو تدشغ عا (اًبر اصبأ ' ”تركس)و 15

 7 وسب اف انوا ل ةقخلاو

 د دق هنأك ندقم :يأ (نوُزَوَم ءيش ُك نم)و 9

 عوستلاو خساتلا : نيياحتلا 242 + عوملاو ةسانلا + عزدن ونا: 2352 نترحلا رسمت 0

 .111 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نبأ /9

 172/3 + هيلزغإو نآرقلا ناعم ©

 173 لاو سنا

 .235 : بيرغلا ريسفت /346 / نآرقلا زاجم

 3 : بولقلا ةهزن /174/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 734771 نررقلا ناهي

 1 5 : بيرغلا ريسفت أ

 :ةهفتسلاو سقي 7

 .(صنلاب) 223 بولقلا ةهزن / 235 : بيرغلا ريسفت / (صنلاب) 347/1 نآرقلا زاجم ©

 باتك) ةددشم (تركس) نوقايلا أرقو فاكلا فيفختب (تركس) .هدحو ريثك نبا أرق "”

 .(136 : ريسيتلا /366 : ةعبسلا

 .115 : بولقلا ةهزن /236 - 235 : بيرغلا ريسفت

 78 : بولقلا ةهزت /176/3 هيارعإو نآرقلا يناعم /236 : بيرغلا ريسفت ('')
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 ,ءاهجتنت يأ باحسلاو رجشلا حقلت اهنأل حقالم :يأ (حقاول)و 2

 اهنأل :لماوح حقاول ىنعم :©هريغ لاقو .0ةديبع يبأ لوق اذه
 مسإ ميقعلاو بونجلا حيرل مسإ برعلا دنع حقاللاو باحسلا لمحت
 ."لاثيش مهدالبب لمحت ال اهنأل لامشلا حيرل

 نإف ران هسسمي مل سباي نيط نم :يأ (لاصلص نم)و 6
 ف يق اف ةلسم

 ,قلحو ةقلح لاقي امك ؛ةأمح عمج ينعي (نوُنسَم ِءاَمَح نم)و

 ةحئارلا ريغتم يأ ىو بوبصملا ةغللا يف نونسملاو 0 سم

0000 

 .7هنهج ران :يأ (مومسلا ٍراَث نم)و 2
 . نسا وهنا لاقنو هاذه خمعقأ (لغ ضر 8

 عيرلا نأل حقالم ناجم : اهزاجم /348/1 : نآرقلا زاجم يف امك يق ا ناك مبا
 ريسال ]ا مالكلا لصأ ىلإ ةةيكتا اهنأل سل ا علت اذه لقت دق نوعلاو ناكل ككل
 مقلت اهنأ نيرو عفا ممتن مقلم نه اننا ١ اولا“ : ةديبع يأ لاق : 236 : بيرغلا

 ادهم نيسسقتلا اذه يلإ هرطضا ام يردآ تمنلو هجتنت اهنأك باحسلا حقلتو رجشلا

 ...احقال حيرلاو حقاول حايرلا يمست برعلا دجي وهو هاركتسالا

 .237 - 236 : بيرغلا ريسفقت يف ةييتق نبأ ينعي

 جاجْزلا هيلإ بهذ ام وهو /237 /236 : بيرغلا ريسفت يق ةبيتق نبأ مللك صخلم اذه أ”
 ]1 : بولقلا ةهزن يف زيزع نباو /177/3/ هبارعإو نآرقلا يناعم يف
 صنلاب ةديبع نبا مالك لقن دقو /237 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /350/1 : نآرقلا زاجم
 .129 : بولقلا ةهزن /237 : بيرغلا ريسفت / اييرقت

 2395 وعلا وست 7

 238+ تيرقلا نوسفت/351/1: نارقلا قاجه ©

 ."باجحلا اهتود ران : لاقي " : 58/2 : نآرقلا يناعم : ارا ©"

 /238 : بيرغلا ريسفت يف كلذ لثمو / "ءانحشو ةوادع نم يأ" /341/1 نآرقلا زاجم 5
 ,ءمانكشو ةواذع نأ 151 ::يولقلا موت: / دقحلا لقلا "1 +170/3 : ةيارعإو نازقلا يتاح
 .ةسكلا لكلا" ناقه

2 
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 . "نيني انلا قه رع (ًنيطناقلا ْنم)و 5

 .27هانملعأ :يأ (هيلِ 0 66

 فلا هنلومع و كرمعو ةادرعلا كادام ويدل ند (َكُرُمَعَل) و 7

 .”7حتفلاب الإ مسقلا يف لاقي الو دحاو 6

 . "ا نيشسرتتملل :يأ (َنيِمسَوَتمْللِ) و 75
 ما ع

 يفو لانه اهتءارق يق ءارقلا فلتخي مل (ةكيآلا باحصأ)و 8

 . .نمهلاب فاق
 :لاقي / ""!فتلم نجفقلا ناعم مشإ ىهو "7 نففشتلاو عود

 اهأرق ءارقلا ضعبو ءفيرعتلل ماللاو فلآلا اهيلع اولخدأو كيأو ةكيا

 اهولعج ءزمه ريغ نم اهدعب ءابو ةحوتفم مالب داص يفو ءارعشلا يف

 .'ةلعف اهتزوو ةيناثلاو فيرختلل فرضلا اهوعتمو .هنيعي دلب مسإ

 .159 : بولقلا ةهزن /238 : بيرقلا ريسقت قت

 :هانزيكأ /238-+:نيوغلا نيسفت ©

 بولقلا ةهزن /283/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم "0

 /239 يمزقلا ويست 0 نآرقلا بيرغ : يديزيلا /91/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 13

 راجم يف ةديبع وبأ لاقو / نوسرفتملا : نيمسوتملا نأ ىلع مهلك 191 : بولقلا ةهزن

 نآرقلا يناعم يف جاجزلا هيلإ بهذ ام وهو / نيتيشتملا نيرصبتملا يأ" : 354/1 : نآرقلا

 ةغللا يف هتقيقحو ,نوركفتملا ليقو نومسوتملا : ليق" : لوقي وهف 184/3 : هبارعإو

 ' ...مهرظن يف نوتبشتملا راظنلا نومسوتملا

 .ءانه» نوكت نأ لبقي قايسلاو سمط لصألا يف ()
 ةر وسو ءارعشلا ةروس يف اوفلتخا "ق" ةروس يف الو ةروسلا هذه يف ءارقلا فلتخي مل 5

 ىور أشرو نأ الإ (ةكيل باحصأ) ءارعشلا ةروس يف رماع نباو عفانو ريثك نبا ارقف (ص)

 «ةطقاس ةزمهلاو ةزمهلا ةكرحب ماللا ةحوتفم ةزمهلا ةكورتم "ق" يفو (ةكيال) عفان نع

 .(368 : ةعبسلا باتك نآرقلا لك يف (ةكيالا) يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ أرقو

 : ةكيالا" : 1855/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /ةضبغلا" : 91/2 نآرقلا ىناعم : ءارقلا ©

 * .وسسللا نمو امكن يمو ةفيحلا 718 + يولقلا ةعزج/ نجعل
 .32/2 : فشكلاو /20 : ةيولاخ نبال تاءارقلا يف ةجحلا : رظنأ 7
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 كلذي تيمس .نآرقلا مأ 20000 0
 .1 77م لك ىف دنت اهنال

 .«©افانصأ :يأ (مهنم اجأ وُرأَرَو 8
 متش اوثبي نأ ىلع اوفلاحت اوناك اموق ينعي (”7َنيِمستفمْلا)و 0

 نم هب اوربحيو تيرا لك ىف اشو هياط هللا ىلضالا دوو
 ٌرُفْحَتَو ضعَيب نموُث) 7 بروتكل قويا نار ةلخإ :لئقا هو“ ة).هءاج 09 ني ويف 9 رس لع 8 م و

 (10) م

 .( (ضعيب
 عمطقت نأ هلصاو ةصضع افدحاأو تاعطق :ىأ (نيضع)و 091

 .185/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /239 : بيرغلا ريسفقت / 91/2 نآرقلا يناعم : ءاوقلا 1
 .185/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /239 : بيرفلا ريسفت 1

 .83 : بولقلا ةهزن
 لهآ لوق يف تايآ عبس يهو باتكلا ةحتاف ىتعمب ' « , 91/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 عبس يهو نآرقلا مأ ىلع عقو ىنعملا .. ..354/1 : نآرقلا زاجم / وارد لاو لا
 | ...تايآ

 .109 : بولقلا ةهزن /185/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /202 : نآرقلا نيرخ ىدسوبلا ©
 .239 : بيرقلا ريسفت ©

 ل
 1 : بولقلا ةهزن /239 : بيرغلا ريسفت 3
 .186/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /61/14 : يربطلا ريسفت ا
 1500 2 منيع
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 اوقرف مهنأ ىنعي .ةضع ىهف :اهنم ةعطق لكف .ءاضعأ ةحييذلا

 عقلا
 0 شلا هن ةووقا تايشلم ةبفشلا ةيزكح لاقو 3 000 2000

 :يسخاكلا نعل ملسو يله هللا كح ىبثلا نأ هيدا نفو
 ”(3)+ ا

 . ةهضعحتسملاو

 متفلا :عءدصلا لصأو ءهرهظأ :ىأ (رَموُت امب عدصاق)و 4

 روزجلاو ةاشلا ىضعت امك هوقرف يأ هوضع : لاقي " : 92/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

 نم برعلا نمو نيضع : اهضفحو اهبصن .نوضع : اهعفر و ةضع : نيضعلا دحاوو

 : بولقلا ةهزن / هوضعو هوقرف يأ : 239 : بيرغلا ريسفت / لاح لك يلع ءايلاب اهلعجي
 ...ءاضعأ امهتلعج اذإ ر وزجلاو ةاشلا تيضع لاقي ءاقرف هوقرف يأ : ءاضعأ هوضع : 7

 .147 : بولقلا ةهزن /240 : بيرغلا ريسفت ©

 فاشكلا شماهي) فاشكلا ثيداحأ جيرخت يف فاشلا يفاكلا يف ينالقسعلا رجح نبا لاق 5

 هدانسإ يقو سابع نبا ثيدح نم يدع نباو ىلعي ىبأ هجرخأ " : (590/2 يرشخمزلا

 ةياور نم - دبع دنع دهاش هلو نافيعض امهو مارهو نب ةملس نع حلاص نب ةعمز

 ."ءاطع نع حيرج نبا نع

 (ه 307 : ت) يميمتلا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلصوملا ىلعي يبأ دنسم ىلإ تدع دقو

 دجأ ملف قشمد .ثارتلل نومأملا راد م 1985 /ه 1405 : ط دسأ ميلس نيسح قيقحت

 لماكلا باتك ىلإ تدع امك / سماخلاو عبارلا نيءزجلا يف سابع نبأ دنسم يف ثيدحلا اذه

 نم ةنجل قيقحت (ه 365 : ت) ناكيرجلا؟ عده نيالا نيكي دقحا يبأل لاجرلا ءاقعض يف

 يف هدجأ ملف نانبل توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةهابطلل ركفلا راد - 1985 /ه 1405 ؛ةحقنم 2 : ط : نيصتخملا

 ةمركع نع ةملس نع ثيداحألا هذهو ' : لوقي يدع نيا تدجو نكل .1083 /3 ءزجلا يف حلاص نب ةعمز ثيداحأ

 فسألل نكل "'مارهو نب ةملس ركذ يف اهتركذ دق ثيداحإ ةرشع ردق دانسإلا اذهبو هنع ةعمز اهيوري سابع نبأ نع
 ال لعن ثلا اكدر كك هقحل ملف ترو ةقرو يطق قف تاكل نو :لفانت اذه امو ننعم رك نق يعقل

 نأ دكؤي ه 1069 : ت) : باهشلاب بقلملا يجافخلا رمع نب دمحأ يضاقلا تدجوف ثيدحلا اذه دجأ نأ يسع ىرخأ

 3205 : يواضيبلا ريسفت ىلع يجافخلا باهشلا ةيشاح) هدنسم يف ىلعي وبأو لماكلا يف يدع نيا هاور ثيدحلا اذه

 ىبأ انثدح' : لاق (ه 285 - 198 ) يبرعلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ةياور ىلإ تبهتنا اريخأو (ه 1283: ط

 ةهضاعلا هيلع هللا لوسر نعل" "سابع نبأ نع ةمركع نع مارهو نب ةملس نع ةعمز نع رماع وبأ انئح مشاه

 ميقاربإ نب ناميلسر وتكدلا " قيقحت 924 - 923 : ثلاثلا ءزجلا ةسماخلا ةدلجملا ءثيدحلا بيرغ) ' ةيضعتسللاو

 .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدج رشنلاو ةعابطلل يندملا راد م < 1985 ه 1403 : ط رياعلا دمحم نب
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 اا
 . قيرفتلاو

 .(©!توملا :يأ (نيقَيْلا كيتاّي)و 9
 .ةيكم يهو :لحنلا ةر وس

 هلوق نهو 2ةنيدملاو دحأ لبج نيب ام نلزن تايآلا ثالثألا
 :ىلاعت

 ٠. 'ةروسلا رخآ ىلإ (متبقاع نإو) 4! وشلا وكلا ىلإ ( هتيقاع نإ
 .(7ةمايقلا ىنعي (هّللا رمآ)و آ

 5 يحولاب :يأ (حورلاب)و 2 6

 .7)اهرايوأ نم ىنعي .هي تأفدتسا ام :يأ (مفد اهيف)و 5
 ." يشعلا وهو حاورلا يف اهنوجرخت :يأ (نوحيرت)و 6 (65) ء 1 ا هم ل ع ام

 .187 /186/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /240 : بيرغلا ريسفت '''
 .187/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /240 : تيرا سكوت
 خسانلا : ساحنلا /43 : خوسملاو خسانلا : مزح نبأ / 189 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 0

 : ماضيإلا /34/2 فشكلا /113 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /179 : خوسملاو
 56.١

 .تايآلا (هب ْمُكيَقوُع اَم لّثمب ًاوُبقاَعَف َمُبقاَع نإو) 128 7 ,126: لحنلا 9
 241 : بيرغلا د 7

 : ييسملا زو يت"

 : 356/1 : نآرقلا زاجم / "اهرابوأ نم هب عفتني ام" : 96/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 دحتم ام ديري هب تأفدتسأ ام" : 241 : بيرغلا ريسفت / "اهرايوأ نم هي ءىفدتسأ ام يأ"

 ام" : 190/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "كلذ ريغو ةيبخألاو ةيسكألا نم اهرابوأ نم
 ةيسكألا نم هي ءىفقدتسا ام" : 031 : بولقلا ةهزن / "اهفاوصأو اهرابوأ نم مهثفدي

 ."كلذ ريغو ةيبخألاو
 /1 : نآرقلا زاجم / "اهكرابمو ىعرملا نيب اهنودرت' : 96 /2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 8

 اهيعارم نم لبإلا حورت نأ ةحارإلا" : 191/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / " يشعلاب " 2356
 ."هيف ميقت يذلا عضوملا ىلإ
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 مما ىلا( رو
 ."ادصقلا نع لداع :يأ (ٌرئاَجو 9 (ظ 44)

 لدا رجش عر
 ةمئاس ماعنألا نم ىعري ام لكل لاقيو .نوعرت يأ (َنوميسُت)و

 .(©0ةيعار :لاقي امك
 .7هدقت دق (َكّلُقْلارو 4
 ةنيفسلا ترخم :لاقيو ءاملا قشت يراوج :يأ (َرْخاَوَم)و 5

 .لعاوف رخاوم نزوف '/'ءاملا تقش ىنعمب
 .*!تياوث الابج :يأ (يساور )و

 ." 'ليمتو كرحتت :يأ (َديمَّت)و
 ساسألا نم :يأ (دعاوقلا نم)و 6

 1300 قالا ( كسلا و

)10( 

 .241 : بيرغلا ريسفت /356/1 : نآرقلا زاجم /96 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '')

 .241 : بيرغلا ريسفت /356/1 : نآرقلا زاجم 9

 قرط ليسلا نم يأ : 192/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / (صنلاب) 242 : بيرغلا ريسفت ©
 دلل ةدضاق ودع

 242 ييقلا نيش 9

 .192/3 :هبارعإو نآرقلا يناعم 242 :بيرغلا ريسفت /357/1 :نآرقلا زاجم 7

 1 1255 هيازرا

 .193/3 هيارعإو نآرقلا يناعم / 242 :بيرغلا ريسفت '"

 ةهزن / 193/3 هبارعإو نآرقلا ىتاعم /242 بيرغلا ريسفت / 357/1 نآرقلا زاجم 9

 ْ .98 : بواقلا
 .(صنلاب) 54 : بولقلا ةهزن /242 : بيرغلا ريسفت /357/1 : نآرقلا زاجم "7

 .242 : بيرغلا ريسفت /359/1 : نآرقلا زاجم

 .(صنلاب) : 243 : بيرغلا ريسفت / "دحاو مالسلاو مكسلاو ملسلا " : 359/1 : نآرقلا زلاجم ('')
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 .(17بتكلا (رّيَرلا)و 4

 و
 + يف 3 508 ع ٌ و 2 20

 3 !هسجلاو لاملا نم ذخأو صقنت ىلع :يأ (فوخت ىلع 47 2

 5 مع 32ج -
 .0ة0يئاج ىلإ بناج نم عجريو رودي :يأ (اًويفتي)و 3( 7 :

 .هل ةداقنم :يأ (هّلل ًادجس)و
 .””نورغاص :يأ (نورخاد)و 5(. . عار 8

 اح نيس

 : ةخوسنملا يلا نم بزحلا اذه ىف

 اهخسن : 9ةداتق لاق (' ”ليمَجلا مفصلا مفصاَف) :ىلاعت هلوق
 0 ا

 ام ىلع فيسلا ةيآبو (7مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف)
 .200 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /243 : بيرغلا ريسفت /359 /1 : نآرقلا م"
 /243 : بيرغلا ريسفت /360/1 : نآرقلا زاجم /101 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .3 : هيأرعإو نآرقلا يناعم

 ."يناج ىلإ بناج نم عجرتو هلالظ رودت يأ" : 243 : بيرغلا ريسفت 5
 1 .ةحفصلاو هسفن 5

 .243 : بيرغلا ريسفت /360/1 : نآرقلا زاجم 8
 :85 +: نيسنلا 9

 ,مالعألا دحاو ليلج يعبات ءرسفملا يرصبلا يسودسلا باطخلا ىبأ ةماعد نب ةداتق ىه 0

 .(ه 117 ةنس تامو ه 0

 ةياغ /230 : ناميهلا تكن /89 : يزاريشلا تتاقبط /1/1 : ق/7 : ج : دعس نبا تاقيط)
 / 315 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /337/8 بيذهتلا بيذهت /25 / 2 : ةياهنلا
 .(43 /2 : نيرسفملا تاقبط

 179 : خوسنملاو خسلانلا : ساحنلا 96

 5 وتلا ©
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 :ةدشلاو لاتقلا تايآ اهفستت ةللاسلاو: حفصلا ثايآ نأ نم:خدقت
 ('''نيهآلإ أوُدْخَتَت آل هّللا َلاَقَو) نورشعو نماثلا بزحلا 1 1

 0 : هسييرغ
 .ة![فاد : أ (امضاو) 2
 ا ةعاطلا 0 ددلا) و

 . يملا و ماعدلابنؤهيكت نإ (نْورْتْكَت و3

 . ”ةييصللاو ءالبلا (””رضلاَزو 4
 . 2 فسوي ةروس يف مدقت دق (ميظك)و 8 (86) . 2 0_0

 1 ا درب
 ناوه ىلع : يأ (نوه ىلع)و 59

 0 هنقدي :هاتعمو :هدكب : يأ 00

 .2' !!هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش (ىَلعألا لكلا و 6

 51 سلا

 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /361/1 : نآرقلا زاجم /104/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ب

 .209 : بولقلا ةهزن /203/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /243 : بيرغلا ريسفت 7

 .(بأد ةدام : ةغالبلا ساسأ رظنأ) هسفن ىنعملا ديفي فلؤملا دنع امو / امئاد : اولاق مهلك

 .(ايصاّو ُنيّدلا ُهَلَوِ) ةيآلا يف اهعضوم نع ةرخؤم

 .203/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /243 : بيرفلا ريسفت

 .204/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 243 : بيرقلا ريسفت

 5 2 اهيفو 53 يالا يف نلرألا نيترم + عضوا اذه يف ترركت
 مهد هاا 2 2

000 

 21 برقا يشل"

 .(ميضك) لصألا يف (ميظكو) .ءزجلا اذه نم 41 ةحفصلا عجار 9

 .244 : بيرغلا ريسفت /361 /1 : نآرقلا زاجم /106/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 ."ايح هنفدي يأ" ,223 : بولقلا ةهزن / "هدئي يأ" ,244 : بيرغلا ريسفت 9

 .207/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /244 : بيرغلا ريسفت ''''
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 وورت

 .!!ةنجلا :يأ (ىنّسُحلا ٌمُهَل)و 6
 قبسي يذلا .طرافلا لصأو رانلا ىلإ نولجعم يأ 0

 وفلان ىتح ءالدلاو ةيشرألا 0 ءاملا

 ةلثنؤيو ركذي وهو معنلا ينعي ب (هنوُطب يف اًمم)و 6
 .5) شركلا يف 507 ,

 نسمتلا هنن يعقب نق و زر" حاعألا رويمتح قا (اركسإ ل7

 .(7#هعطلا :هانعم نإ :ليق دقو «"”بيبزلاو
 8 ةنسو مهلا أ لدتلا ىلإ كير حرار وب6ف
 (لك) نسل رب هكاونمكلا نم نك ياا (تارحألا لك نه يلكرو 6
0 1 

 .116 : بولقلا ةهزن /244 : بيرغلا ريسفت '''

 - 244 : بيرغلا ريسفت / "نوقلخم نويسنم نوكورتم يأ' 71 : نآرقلا زاجم 0
 - 207 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم : رظناو / هنم صلختسم يجرزخلا دنع امو 5

 ١ .كلذ يف عسوت دقف .8
 .209 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /245 : بيرغلا ريسفت /362/1 : نآرقلا زاجم 8
 ...ةيآلا .(مَدَو ْثْرَف ِنْيَب ْنِم هنوُطُب يف امم مُكيقْسَت ةَرْبعَل ماَعْنآلأ يف ْمُكَل نإو) : ةيآلا يف 3
 1535: بولقلا ةفّزخ /245 بيزقلا نيس 7

 , 245 : بيرغلا ريسفت يفو /1580 : خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا هركذ ةداتق لوق اذه 7

 ."رمخلا" : 2093 : هيارعإو نآرقلا يناعمو

 ريسفتو 109 /2 : ءارفلل نآرقلا يناعم يف امك (انسح اقزر و) هدعب ىلاعت هلوق رسفت اذه 9
 .209 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعمو 245 : بيرغلا

 بيرغلا ريسفت ىف ةييتق نبا هيلع بقع دقو 363/1 : نآرقلا زاجم يف ةديبع يبأ لوق اذه
 لوق لكم 110 بؤلقلا ةهزن: ىف زيزع قيل لاقو./ نيسفتلا اذه فرعا تسلو :.هلوقي 5
0-6 ْ 

 ىأ" : 245 : بيرغلا ريسفت / "لوسبر اهتاي ملو اهمهلأ" 109/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 اهمهلأ " /210/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "اهرخس ليقو اهمهلإ
 246 !نيرغلا ويست 3
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 ."'7ةداقنم :ىأ (ًالُلُّذ)و

 ."هرهلا ىلإ يأ (ِرُمَعْل لَدرأ ىلإ) و 0

 هينإ :ليكو "7" مرفت ناوضألا ةهاو هفاح عمج م فكل 3

 . علا كاع ارسال دقحتلا لئيفاوبو اهنعألا
 5( عشب 1 007 تك

 .”!لقث :ي :يأ ! (ةالرم ىلع 00 16
 1 < 5 0 2* ج

 20 راك

 د موي :يأ (مُكنَعَط ها
 ."”'ةثاثأ اهدحاو :تيبلا عاتم :يأ (اثاكأ) و
 تيب نم رتسو ىطغ ام لك وهو نك اهدحاو (ًاناتْكآلو 1

 هريغ و
 (10) 5 ا

 : دعرلا ةروس يف مدقت دق (ليبارس)و

 .ةحفتضلاو ةرمقك 7

 .ةحفصلاو سفن ©

 .246 : بيرغلا ريسفت /208 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /364/1 : نآرقلا زاجم ©

 .213 - 212/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /246 : بيرغلا ريسفت

 : 247 : بيرغلا ريسفت / ' د ممل : 71 ناقل ذم

 "...هتبارقو هيلو ىلع يأ هالوم ىلع لقث يأ"

 .215/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 247 : بيرغلا ريسفت 9

 .215/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 247 : بيرغلا ريسفت (

 شرفلا نم تيبلا عاتم : 247 : بيرغلا ريسفت / "اعاتم يأ" : 365/1 01000 8

 عاتم " ,215/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةثاثأ ثاثأل ادحاو : ديز وبأ لاق ةيسكالاو

 .(صنلاب) 15 : بولقلا ةهزن / "...تيبلا

 نانك ال ادحاو “ 215/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / نك اهدحأو : 366/1 : نآرقلا زاجم !"

 نم يقوو رتس ام وهو ءنك عمج : 15 : بولقلا ةهزن " مكنكي ام مكل لعج يأ"..."نك

 ."دربلاو رحلا

 ميهاربإ ةروس يف اهل ضرعت امنإو اهيف دجوت الو دعرلا ةروس يف فلؤملا اهل ضرعتي مل“
 .ءزجلا اذه نم 49 ةحفصلا عجار (اَنْلا مهَهوِجَو ىَشْعَتَو ناَرَطَق نم ْمُهُليِب اًرس) 50 : ةيآلا

42 



 .©!امهدحأ ركذب ىفتكاف دربلاو رحلا دارآ (رَحلا َمُكيِقَت)و
 عوردلا ينعي (مكسأب مكيقن)و 22 هديل ل

 20 سم يف مهر ع

 .©)يبتعلا :مهنم بلطت :يأ (َنوُبَتعَتسُي مهآل)و 4
 .نايبلا نم لاعفت ىه (ًاناّيبت)و 9

 1 ثكن اهدحأو أو هريغو رعشلا لزغ نم ضقت ام ينعي (ًاكنأ)و 520

 و ةنايخ :ىأ و د)و

 0 0 قيرف :يأ (ةما)و :

 يمس اذه نمو ,لاملا نم ينعي اددع ديزأ : يأ (ةّمأ نم نس

 را

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 248 : بيرغلا ريسفت /112/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا "7
15 

 .216/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /248 : بيرغلا ريسفت /366 /1 : نآرقلا زاجم 9
 .188/14 : يسولالل يتاعملا حور ا

 .65 : بولقلا ةهزن /217 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم 8
 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 248 : بيرغلا ريسفت /367/1 : تآرقلا زاجم 09

217 

 ل1 نوف نصي ل ومآو عيش لك "367/17 ناوقلاز ا
 اشغ يأ 217/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةنايخو الخد : يأ : 211 ىيوقلا يسم 7

 الغذ يأ 486/4 ريسملا داز / ةنايخو الغد : يأ 90 : بولقلا ةهرن / الغو مكتيب
 .(لغد ةدام : ةغالبلا ساسأ رظنأ) ةبيرلاو داسفلا : لغدلاو /ةعيدخو اركمو
 01 يوفي 7“

 يناعم "قيرف نم ىنغأ" : 248 : بيرغلا ريسفت/ "رثكأ يأ" : 367/1: نآرقلا زاجم
 ."رثك اذإ ويري ءيشلا اير هم ةوحام نيرا" : 217 /3:2ةبارغإو نآرقلا
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 :نايجفلالا نيفاوز" ةييعلا : تشب :يأ (هيَلِإ نوُدحْني)و 3
 ظ © رمي

 لويقلاب هحتف يأ (اردص حرش)و 106

 قو ياو ارك يأ (أدع و12

 0 يقلل اكان يأ (ٌةمأ ناكر و 0

 .'"اعيطم :يأ (ًتناق)و

3 

 1 1 2 ٠.١ 55 .٠
85 5 5 

 سوؤبأو سوؤربو معنأو معن :لاقب «,نبعلا

 ةقيضو قيضو قيض :لاقي :قيض يف :ينأ (قيض يف)و 7

 دحاو ىنعمب

 .هدعب 10 ةلاحإلا رظنأ "نوليمي' نوكت نأ يضتقي قايسلاو "نونموي" لصألا يق

 يناعم / ليملا : داحلإلا لصاو كملعي هنأ نومعزيو نوليمي يأ 2491 نهررغلا يوت 0

 ."يمجعأ هيلإ نوليمي يذلا ناسل يأ" :219/3 : هيارعإو نارقلا

 يأ" 249 : بنرقلا ريسفت / "كللظ ىلإ ظسبتاو هسفن هتعبات' 736811 + قارقلا زاينو

 "اردص حرشو " / لوبقلاب اردص هل متف

 هيل( دس

 .249 : بيرغلا ريسفت /369/1 : نآرقلا زاجم ©

 .لوألا ءزجلا نم 9 ةحفصلا عجار 7

 ةديبع ىبأ / (صنلاب) 222/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 240: اع وعلا نيت

 .ةمأ ريخلل عماجلا لجرلل لاقي : يبارعألا نبأ لاق 86/1 : نيييرغلا يدل

 222/3 هياوعإو ناَركلا يناعم /249 : بيرغلا ريسفت /369 /1 : نآرقلا زاجم 27

 249 + تيرقلا ويف

 هبارعإو نآرقلا يناعم / 250 - 249 : بيرغلا ريسفت /115/2 : نآرقلا رنا او 5

 2 : بولقلا ةهزن /224/3 :

 ٍرْفُكلاِب حَّرَش نم نكلو ... . : ةيآلا يف هلوق نم

114 



 فوم
 ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف
 تايآب يلاعت اهخسن ...ةيآلا ((1)[رّكَس ُهّْنم َنوُدْخَََت) :ىلاعت هلوق

 ؛ ركسلا ىتعم نأ ىري نم لوق يف ةدئاملا يف / رمخلا (ظ 45) ميرحت
 )هيف خسن ال ةمكحم ةيآلا نأ ىريف معطلل مسإ هنأ ىري نم امأو ”مجاعألا رومخ

 لهأ رثكأ لاق ((اًهديكُوَت َدْعَب َناَمِيَآلا أوضُقنَت آلو) :ىلاعت لوقو
 هيلع يبنلا لوقبو ,(6ةدئاملا يف ةرافكلا ةيآب 67 انت اهمفست + ملحلا
 رفكيلو ريخ وه يذلا تايلف اهنم اريخ ىأرف نيميب فلخ نم" :مالسلا

 نبا لاق 0 0 ا :ىلاعت هلوقو
20 

 67 لدفلا "!'

 .286 : حاضيإلا / 180 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 0
 :ناتحفصلاو اميسفك 7"
 51 لو

 589:-2088 :ايخيإلا 9

 (هترافكف ناميألا متدقع امب مكذخاؤي نكلو مكناميإ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال) 0 وو
 ...ةيآلا

 - 5) : ملسم حيحص / ةريره يبأ نع 11 : ناميإلاو روذنلا باتك (478/2) : أطوملا 7
 .كلذك ةريره يبأ نع 12 ثيدح اهنم اريخ ىأرف انيمي فلح نم بدن باي ناميإلا باتك (5

 ,106 : لمثلا 9

 2101+ تايرابا 8
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 6 2 تل

 ههدقع ثاتيالاو “ ”نوقلا لذه ركن ملعلا لما نكات .ةيآلا (

 ك0 ل يو

 .©0ىرخألا هيف
4 

 قلات [نيكيا 5 ( يه يتلاب ِمِهّلِداَجَو) :ىلاعت هلوقو

 يتلاب) هلوق ىنعم نأو ةمكحم اهنإ :ليق دقو (”7ةظلغلاو لاتقلا تابآب

 .©!هنع ىهن امع فكلاو هي هللا رمأ ام ىلإ ءاهتنالا وه امنإ (نسحأ يه

 يهو ”ءارسإلا" ليئارسإ ينب ةروس" نورشتعو عساتلا بّرحلا

 .77ةيكم

 ادع

0 

 . ”رهاظ طلغ وهو - بيبح يأ - هريغ دحأ هلقي مل اذهو " ,210 : ماضيإلا ©

 ىطعأ نيح رسأي نبرامع يف تلزن سابع نبا لاق ام ىلع ىلوألا ةيآلا نأ ىدحاولا ركز ©

 نم موق يف تلزن ةداتق هلاق ام ىلع ةيناثلا ةيآلا نأو ءاهركم هتاسلب اودارأ ام نيكرشملل

 : حاضيإلا رظناو /162 : لوزنلا بابسأ ةرجهلا نم اوعنمو مهنيد نع اونتق نيملسملا

0). 
 :125 :لختلا 9

 291 تانميألا 01

 :(ضفلاب) ةقفتملاو هني
 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /44 : خوستملاو خسانلا : مزح نبا /251 : بيرغلا ريسفت 27

 تايآ الإ ةكمب تلزن : 115 خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا لاقو /42/2 : فشكلا 0

 .ةنيدملا يق تلزن

 225/3 :هنارعلو نارقلا تاهيل

 205 31 يرغب نارا يقاطض 1115/3 + نارالل صانع رف"



 .؟ههانربخأ :يأ (ليئارسسإ يِنَب ىلإ اًنيضَق)و 4
 .©اودسفأو اوثاع :يأ (ًاوساج)و 5
 .”ارايدلا نيب :يأ (راّيدلا لآلخ)و
 ,ةلودلا (ةَّرَكْلاِلَو 6

 000 نم لجرلا عم رفتي نم ينعي :اددع رشكأ يأ (ريفت ٌرثْكآ)و

 .اورمديل :يأ (أوربتيل)و 7
 .0اسبحم :يأ (ًاريصح)و 8
 .؟ةثدمقلا (ليّللا ةَياَءإو 2
 .©0سمشلا (ِراَهَنلا ةّياَء)و

 اهب / ارصبم يأ (ٌةَرصبم)و (146)
 امك رشو ريخ نم لمع ام هنإ :ليقو «'' ''هظح :يأ (هَرْئاَط)و 3

 .(!2رشلاو ريخلا نم اذكو اذكب رئاطلا ىرج : برعلا لوقت
 .251 : بيرغلا ريسفت /370/1 : نآرقلا زاجم 0
 .اودسفأو رايدلا نيب اوثاع يأ : 251 : بيرفلا ريسفت / اولتق ,370/1 : نآرقلا زاجم 7
 .251 : بيرغلا ريسفت /370/1 : نآرقلا زاجم 09
 .228/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /251 : بيرغلا ريسفت /371/1 : نآرقلا زاجم 3
 2515 نيوكلا نيسف 3
 .228/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /251 : بيرغلا ريسفت /371/1 : نآرقلا زاجم 9
 .228 /3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /251 : بيرغلا ريسفت /371/1 : نآرقلا زاجم 8
 .230/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /252 : بيرغلا 1
 .230/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم 59
 .191 : بولقلا ةهزن /252 : بيرفلا ريسفت /296 : نآرقلا لكشم ليوأت "7
 .ةديبع ىبأ ىلإ ايوتسم : 252 : بيرغلا ريسفت / هظح : 372/1 : نآرقلا زاجم ''''
 3 هبارعإو نآرقلا يناعم /252 : بيرغلا ريسفت /118/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 2

20 

)10( 
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 ةت دق ('!!ابيسح)و 14

 ريدقت ىلع اهيف ةغل زمهلا دمب انرمأو ا :ىأ (اَنْرَمَأَرو 1

 اذإ ارمأ نورمأي نالف ونب رمأ :لاقي .)امهب ءىرق دقو 0 لعَف

 يأ رمألا نم (اهيف رتم انرمأ نأ ىري نم ريسفتلا لهأ نمو ءاورثك

 ريغ يف ءىرق دقو , لهقلا مهيلع قح اوقسف اذإف .ةعاطلاب مهانرمأ

 رمل مهانلعجاة لا "هيلز يدق: /انرما) عيضنلا

 ا حنا نط ىف يف اومعن نيذلا :يأ (اًهيفَرْثُم)و

 اذه متخ باب يف هركذ تيفوتسا دق ([ ف اَمُهَل لكَت آل)و 3

 تنك اذإ : يأ : 230/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم/ " : "ايفاك : يأ" 253 : بيرغلا ريسفت (أ)

 :دييمتلا ىلع ونعم اهنمع لا انين مق اف ن1 يشل

 لد ١١ عجار 2(

 يناعم /253 : بيرغلا ريسفت /372/1 : نآرقلا زاجم/119/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

 .15 : بولقلا ةهزن /232/3 : هيارعإو نآرقلا

 .231/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /253 : بيرغلا ريسفت *

 يود اال فلآلا ويش ميلا ةقيفح اهنأ ماعوماو' ىلاعت هن رو يف ةحئسلا فدل فطحل لق

 .(379 ةعبسلا باتك) فلآلا دودمم (انرمآ) عفان نع ةجراخ

 .232 : هبارعإو نآرقلا يناعم /253 : بيرغلا ريسفت /119/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 : ةعبسلا باتك (مهيفرتم انرمأ) يحايرلا ةيلاعلا ىبأ أرق : [19/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .ميملا ةددشم (انرمأ) أرقي ىرمع ابأ تعمس لاق ءثيل نتخ سابعلا ىبأ ينثدح : 9

 /3 : هبارعإو نآرقلا يئاعم /253 : بيرغلا ريسفت :5 /119 /2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 9

22. 

 1 تولقلا ةييوياالا

 ظلغ ام : هانعم يف هعضومو ؛نيونت ريغب حتفتو مضتو رسكت" : 374/1 : نآرقلا زاجم 19
 مريتت امالك امهل لقت ال : ىنعملا' : 234/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "مالكلا نم حبقو

 تفلتخلا دقي ناذالا خيو وجت: ريقحلا ةيشلا فتكاور افظإلا مو هفأ نإ ليقو امهب هين
 يف مصاع ورمع وبأ أرقو الثم مصاع نع صقحو نيونتلاو اهرسكو ءافلا حتف ىف ءارقلا

 .(379 : ةعبسلا باتك) نيونت ريغب ضفخ (فأ) : يئاسكلاو ةزمحو ركب يبأ ةيأور
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 .©)هجر اذإ بآ نم ذوخأم ارارم نيباوتلا :يأ (َنيباوآلل)و 5
 0 ةيرقتلا نيقكلا لفشاو أ 'فولسشاال ىلا ند الز و

 ىنعمب نكت مل اذإ ةوخإلاو ,مههابشأ :يأ (نيطاّيشلا َناَوْحِل)و 7
 اذه وخأ بوثلا اذه :لاقي امك ةلكاشملاو ةهباشملا ىنعمب ىهف ةدالولا

 ع 6(

 ههبش يأ

 .' انيل :يأ (اروسيم)و 2 ا ارو

 هرسحي ريبعيلا يق كلذ لصأو ءاعوطقم :يأ (ًاروسحم)و 9

 .!ءطقنيف رفسلا 31

 .(فأ امهل لقت الو) ىلع مدقت نأ اهقحو ةيآلا يف اهعضوم نع ةرخؤم 0
 يناعم /253 : بيرغلاريسفت /374/1 : نآرقلا زاجم / 120/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 8

 .233/3 : هبارعإو نآرقلا

 .235/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /253 : بيرغلا ريسفت /374/1 : نآرقلا زاجم 9
 : 235/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "ثئاعلا فرسملا وه رذبملا" :374/1 : نآرقلا زاجم َِك

 ."هللا ةعاط ريغ يف ةقفنلا ريذبتلا : ليقو فرست ال هانعم"

 لكل ريعتساف هحرطو رذيلا ءاقلإ هلصأو قيرفتلا ريذبتلا : "ردب ةدام" بغارلا تادرقم 0
 ." هلال عيضم

 ىف تناك اذإ ةوخإلا - هيوطفن يأ - ةفرع نبا لاق " ,26/1 : نيبيرغلا : يورهلا ديبع ويأ
 يي ل ذم وخأ بوثلا اذه : لوقت امك لعفلا يف عامتجالاو ةلكاشملا تناك ةدالولا ريغ

 2537 بيزغلا رهسفت:/375/1 7 نارقلا ؤاهم "7

 .179 : بولقلا ةهزن /254 : بيرغلا ريسفت "9

 254 نيرا نيبو
 :ةففتسلا ري يوك"

(6) 
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 0 1 :يأ (ق 0

 .باوصلا هتاف اذإ أطخأو ءمثأ اذإ ء.يطخ :لاقيو امثإ يأ (ًاتطخ)و

 .“”أطخأ ىنعمب 0
 ل ١ (قلأ 8 فرسي َالَق)و 3

 207 :عيتيلا دشأ .ينعي د ليي

 0 نول ةادقا ساشا <
0 8 

 ل ةينقاع نسحأ : ىأ (ًاليِوأَت نسحأ)و

 0 وكشلاو / نونظلاب راثألا عبتت ال :يأ (ْفْقَت آل)و 36 (ظ46)

 :ةروس نم 151 : ةيآلا نم (قالمإ نم) .34 : بولقلا ةهزن /375/1 : نآرقلا زاجم ()

 .ماعنألا

 ضنك 38 : بولقلا ةهزن /236/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /376/1 : نآرقلا زاجم 2

 254 : ثنوفلا يبست

 ىلإ ةرشغ ىنامث نيب ام "دشألا" : لاق سابع نبا نغ 123/2 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا 9

 كلذ : لاقيو ءلاجرلا دح ىلإ تايثلا يق ىهانتي : ىأ" 054 فرعا نحت " نيثالث

 هدشأ : ليق ,حاكنلا غليم يأ هدشأ " 73 هيارعإو نآرقلا يناعم . "...ةنس ةرشع ةينامث

 ةرشع يتامث اولاق : ميتيلا دشأ" : 14 : بولقلا ةهزن / 07-52 ينامث هل يتأي نأ

1 

 نأو طسقلا نيزاوملا عضتو) ىلاعت هلوق باب ديحوتلا باتك (198/9) : يراخبلا حميحص 7

 ريسفت : رظناو ةيمورلاب لدعلا ساطسقلا دهاجم لاقو نزوي مهلوقو مدآ ينب لامعأ
 نازيملا هنأ اهيفف 51 ال ل ا : بولقلا ةهزن /254 : بيرغلا

 .ةيمورلاب

 2541 تو وحلا نيبو

 : بيرغلا ريسقن / "كينعي الو هملعت ال ام عيتت الو .هزاجم " : 379/1 : نآرقلا زاجم 7

 تملعو عمست ملو تعمسو رت ملو تيأر لوقت مث نونظلاو سدحلا هعبتت ال : يأ" 4

 '..ملعت ملو

 اة
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 رك أ (اهيمو 7

 .”اهرخآ غولبو اهعطق ردقت نل (ضرآلا َقرْحَت 1
 1 ناّتك : اهدحاو اروتسو ةيطغأ :يأ (ةّنكأ)و 4

 . امص ىلا رك 1

 للا نا ىلع نوعمتجم :يأ (ىَوَجَت مه ّذِإ)و 4
 يم مه أ

 هلاق :ةميدجو ةلح ومسسلا نآل ءاعودخم :يأ (ًاروحسم 08
 لود اتسم# دس ىلا نافار" "لوألا عقليفلا رتتكا ةحلعو ا”ارهاجم
 ريسغتلاو ,ةئرلا ةغللا يف نيسلا حتفب ”رحسلاو ةثر اذ يأ رّحَس اذ
 0 0 لوألا

 مطح عيش لكل نع كولا لاقيو ءابأرت : يأ (ًاتاقر )و 4

 ل0
 نسكو

 .255 : بيرغلا ريسفت يك

 .240 /3 : هيازعإو نآرقلا يتاعم /255 : بيرغلا ريسفت /380/1 نآرقلا ناجم ف
 .242/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /255 : بيرفلا 7

 ٠ .380/1 : نآرقلا زاجم 9

 .“"اضعب مهضعي راسي نوجاتتم يأ" :255 : بيرغلا ريسفت 0

 تاقبط) (ه 100) يلاوح يقوت رسفم مامإ يعبأت يكملا جاجعلا ان رم رف وف كن و“
 تاقبط /369 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ /42 /2 : ةياهنلا ةياغ /69 : يزاريشلا
 .305/2 : نيرسفملا

 ٠ 250 : ييرعلا سس

 11 ال 11 يلو نك كلك ورحت انفناوفو نكتساول ا 038101 1و1 واجه"

 ." ةئرلا رحسلاو ارحس هل نأل روحسم وهف لك ايرشب

 اذه ىلإ هرطضا ام ىردأ تسلو " : ركذلا قياسلا ةديبع يبأ لوق ىلع ابقعم ةبيتق نبا لاق 5
 . "نق كركم 9 انك تقاشلا نم ريستتلا قي ذقو © ركتشلا:نيسقتلا

 لثم وهو تقر ام" : "257 : بيرغلا ريسفت ءاماطح : يأ " 382/1 : نآرقلا زاهي“
 مطح ءيش لك ابضيأ تافرلاو بارتلا : تافرلا" : 3 ا نآرقلا يناعم " تاتفلا

 . "يلب ءيش لك نم رثانت ام تافرلا : لاقيو ءدحاو اتاتفو' 101 : بولقلا ةهزن / "رسكو
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 0 :يأ (َكيَلِإ نوضغنيسف)و 1

 (3) ٠ د ا (1 1
 5 ميقا ةيكتسا " 002 ا

 ةبرقلا (ةّليسَوْلا)و 5 0000
5 

 ةيآ ةقانلا مهاطعأ هنأ ديري (ةَقاَّلا نوم اَنيَتآِل و 59

 ةيآ انلعجو) :هلوق هلظمو يق !اهب ارصبم ةنيب :يأ (ًةرصبم)و

 5-5 رق ترس

 لا ةرجش (ةّنوعْلمْلا ه ٌةَرجشلا)و

 يف اولاقف .:ةرجشلابو ايؤرلاي اونتف سانلا نإ :يأ (9ةقتف)و

 ىف ![ولاقو أ ١1" هتلنل نف عهربو سنقل ةفولا بهدم تيك“ (ايوزلا)
 /3 : هبارغإو نآرقلا يناعم /257 : بيرغلا ريسفت /125 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (')

 2ك

 .واولا ةدايزب (مهسوؤر و) لصألا يف 7
 33 يودفلا همن 2382/1 وقل اه 7

 257 1 يول ينسق
 :ةحفتعلا و ةظمفح 7

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /257 : بيرغلا ريسفت /126/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

2/47 

 12 اوبال"

 .247 /3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /257 : بيرغلا ريسفت 7

 .248/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /258 : بيرغلا ريسفت/ 126/2: نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 و ساّنلل ٌةنثف َذِإ َكاَئْيَرأ يتلآ اًيؤزلا اَنَلَعَج اَمَو ...) : ةيآلا يف اهعضوم نع ةرخؤم ''
 ... ةيآلا (نارْقْلا يف ةَنوُقْلَمْلا ةرجشلا

 205 5 :ثيرغلا نوبي
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 .(!)رجشلا لكأت رانلاو ةرجشر انلا يف تبنت فيك (ٌةَرَِجشلا)
 .©تلضف :يأ (يَلَع َتْمَرَكَوِ) 2

 لغم لك نازجلا كدفحلا لاقي انك :ةلضصاتبأل + ىآ ( نكتحألاو
 ٍجاجرلا قاحسإ ويأ هاضترا يذلا اذه ,”7هلصأتسا :يأ ضرألا
 نيلوتس ال اضيأ هانعم يف ليق دق هنأ ركذو برعلا مالك يف هرهشو

 فيك 01 ينووفألا ا نكتحال :ىكنتم نإ (و:37) ليقو .'"ءينلع
 البح لفسألا اهكّنَح يف طبر اذإ اهّكّنَحَي هُتباَد َكَنَح : نم ةذوخأم تثش
 0 اهدوقب

 .("”ارفوم :يأ (ًاروقوم)و 3
 8 2ع 8 كمان

 .248/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /70 : نآرقلا لكشم ليوأت 1

 ْ .258 : بيرغلا ريسفت
 216 نولقلا هون: ةحفصللاو هس

 .هيلع نيلوتسأل : ليقو .مهل ءاوغالاب مهنلصأتسال " : 249/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 وه مهيلع نيلوتسأل هلوقو "اهتلصأتسا اذإ انلاومأ ةنسلا تكنتحا دق ءبرعلا لوقت يذلاو
 .127/2 : نآرقلا تي ع هازل لت

 ةهزن يفو "مهندوقأل" 258 : بيرغلا ريسفت يفو ءايلاب (مهيدوقأل) : لصألا يف '”
 ."مهنداتقأل" 216 : بولقلا

 .216 : بولقلا ةهزن /258 : بيرقلا ريسفت 9

 .249 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /258 : بيرغلا ريسفت ف

 /258 : بيرغلا ريسفت /384/1 : نآرقلا زاجم /127 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 03
 .250/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم
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 بكر و بكار لاقي امك لجار عمج وهو كتلاجر :يأ مو
 م1) « سا مسامع لس

 'يصاعملا يف ةقفنلاب :يأ (لاومآلا يف مهكراش)و 7 6 د 0 م5 جيا . 5 3
 ."”!انزلاب :يأ (دآلوآلا يف)و

 5 4 1 5 سمس ةرهه جات ل

 : يجزي لصأو ”كفسلا هكياووسما عا (لقلا مكل يجْري)و 66

)05 
 . قوسي

 .ءابصحلاب يمرت اهنأل حيرلا " (6!يصاخلا"و 68
 أ يحسم فصسلا اذينأل ناتجكتا تيولا بفعل
0 

 مكئامدب ابلاط :يأ (ًاعيبَت)و
 لاقو ؛مهلامعأ هيف يذلا مهباتكب :يأ :نسحلا لاق (مهماّمإِب)و 71

 بحص عمجلاو بحاص ورجت عمجلا و رجات ةلزنمب لجار عمج ::384/1 : نآرقلا ناجم

 بحاصو رجتو رجات لثم لجار : لاقيو ةلاجرلا "لجرلا" 258 : بيرغلا ريسفت /

 .”كلجر 1198 !ننرقلا مزح م5 حطو
 .250/3 : هبارعإو 0 يناعم 7255 :دهرفلا ريجف“

 يف ةكرشلا" : 250/3 : هيرعإو نآرقلا يناعم / "نزلان" 258 تيرخلا نيستا

 وهو انزلا دالوأ هب ينعي دالوألا يف هتكرش ليقو .ءثرحلا دبعو يزعلا دبع : مهلوق دالوألا

 .ريسفتلا يف ريثك
 . 251/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /258 : بيرغلا ريسفت "9

 .233 : بولقلا ةهزن

 .ةيآلا (ًايصاح َمُكْيَلَع لسرُي وأ َرَبْلا بتاج ْمُكِب فسحُي نأ ْمكنمَفأ) : ةيآلا يف ©
 .251/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /259 : بيرغلا ريسفت /285/1 : نآرقلا زاجم

 ...ةيآلا ميدل نو وصلا كراك دولا عراك رئا هبل كلوت أ دعا ماركا ب

 .259 : بيرغلا ريسفت 0

 .259 : بيرغلا ريسفت /127/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم : ء عاوز 17#

)10( 
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 .' ”مهسيترب :يأ سابع نبأ 01( ع : .
 .©ةاونلا قش يف ام :يأ (ًاليتق)و
 .ة0كنولزتسي :يأ (كتونتفيل)و 3

 .قلتخت :يأ (يِرّتْفَتل)و
 فعض) 27كلذكو ةايحلا باذع فعض :يأ (ةاّيحلا فعضو 5

 .باتكلا اذه متخ باب يف كلذ يف لوقلا بعوتسأسو .(تامملا
 . 21 كيووخ نما ؟ضآ ( كن وُرفّتَسَيِ)إو 6

 لع نع © م م قا رس © 0.

 .0كدعب : يأ (كفلخ نوثيلي ال)و

 .©اهليم هنإ :ليقو .اهيورغ :يآ (سمشلا كوُلد)و 8
 .©0همالظإو هعامتجا (ليللا قَسَعِ)و
 .(© رجفلا ةءارق :يأ (رِجَقلا َناَءرَقِو

 259 بيروت يسع

 .253/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /259 : بيرقلا ريسقت /286/1 : نآرقلا زاجم 5
 20 يورعلا نيساا
 يك نا يول 7

 .254/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /259 : بيرغلا ريسفت /386/1 : نآرقلا زاجم 5
 254/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "كنوفختسيل" /129 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 8

 .كنولتقيل : يأ (كنوزفتسيل) ليق"
 .254/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /259 : بيرغلا ريسفت /387/1 : نآرقلا زاجم 10
 بيرغلا ريسفت / "بيغت نأ يلإ اهلاوز دتع نم سمشلا كولد " : 387/1 : نآرقلا زاجم 5

 اهلاوز " ,255 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / يلإ بحأ لوألاو اهلآوز لاقيو اهيورغ" 259 :
 91 : بولقلا ةهزن / "اضيأ اهكولد ىه بورغلا ىلإ اهليم كلذكو ةريهظلا تقو يف اهليمو

 388/1 نآرقلا زاجم / "ءاشعلاو برغملل هتملظ لوأ /129/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 5
 يأ" 255/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / " ةءالظ " : 260 : بيرغلا ريسفت / ”همالظ يأ
 ."ليللا ةملظ

 .256 - 255/3 : هبلرعإو نآرقلل يناعم / 260 : بيرغلا ريسقت /388/1 : نآرقلا ة[ييو الا
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 نم

5 

1 
 ّ .٠ ىدكمبي

 .؟ةاعوطت :ىأ (َكل ٌةلفاَن) و
2000 )3 

 ا :يأ (هيناجب اة 3

4 2 7000 )6 

 .' اطناق :ىا (اسوؤي)و

 لوق يف ميظع كلم مسإ :انه وه (حورلا نع َكَنولكسَيِ)و 5

1 1 05 

6 ِِ 5 1 )9( 5 3 

 حورلا ىنعم بعوت سيسو ء' ”يبر ملع نم :يأ (يبر رمأ نم)و

 .باتكلا اذه متخ باب يف

 .250/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / بيرغلا ريسفت 389/1 لا نام“

  12١وشل رو 20001

 .104 : بولقلا ةهزت ©
 ." ةطقأس" لصألا ىف واولا

 .260 : بيرغلا ريسفت /389/1 : نآرقلا زاجم
 اطئاق يأ" 260 : بيرفلا ريسفت / "..سأيلا ديدش يأ" : 389/1 : نآرقلا زاجم 9

 ."اسفأك

 ىلع : يأ" 260 : بيرقلا ريسفت / ”هتقيلخو هتيحأت ىأ" : 389/1 : نآرقلا زاجم

 . "هيهذم ىلعو هتقيرط ىلع هاتعم " : 257/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "هتعيبطو هتقيلخ
3/. ْ 
 ةهزن / "نآرقلا هب ينعي امنإ حورلا نأ : نيرسفملا ضعب لاق : هبارعإو نآرقلا ىناعم
 .هللا ةكتالم نم ميظع كلم : نورسفملا لاق اميف حورلا : 1 : يولقلا

 : بولقلا ةهزن /258/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /130/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

01. 
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 .!!انوع :يأ (ًاريهظ)و 8

 .انيع :يأ (ًاعوبني)و 0

 ."7لوقلا انهجو :يأ / (”)َنْفّرص)و 89 (ظ47)
 (6! قدك ارق نمو .'”!ةفسك : اهدحاو اعطق :يأ (ًافسك)و 2

 ةفسك عمج نوكي نأ نكميو ءادحاو نوكي نأ نكميف .نيسلا ناكسإب
95 3 00 
 5 رنادسو ةر دس لم

 رع رم 0 م

 ل ايفو ؛ي (ةليرق ةكتذاملاو للي)و

 ننال 00
 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 261 : بيرغلا ريسفت /131/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ؟')

6.9 

 1 : بيرغلا ريسفت ين

 .يآلا ل .

 61: +:تيوغلا نيَسفت /300/1 - نكرقلا زاجم

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /261 : بيرقلاريسفت 1/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلإ "7

9 

 : ةعبسلا باتك) اهناكسإب نوقايلاو نيسلا حتفب (افسك) رماع نباو مصاعو عفان أرق 7
 .(141 : ريسيتلا 5

 .52- 51/2 : فشكلا رظناو / 169 : بولقلا ةهزن /390/1 : نآرقلا زاجم 9
 ءانيمص ىأ" : 26] : بيرغلا ريسقت د / ' اليفك أ 121/2 : نارقلا يناعم : ءارقلا 05

 نأو "...نوكي نأ زئاج" 259 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "هب تلفك : يأ ءهب تلبق لاقي

 ."انيمض يأ" 160 : بولقلا ةهزن / اليفك : اليبق نوكي
 برعلا مايأي املاع ناك ,ةديبع وبأ ءمهل ىلوم شيرق ميت ءيميتلا ىتثملا ني رمعم ىه '”'

 .(ه 111 وأ 110) ةنس يفوتو نآرقلا زاجم : هتاقلؤم نمو ةياورلا ريثك ءاهر ابخأو

 276/3 : ةاورلا هابتا /175 : يديبزلل نييوغللاو نييوحتلا تاقيط / 77 : نييوحنلا بتارم)

 لاق : 261 : بيرغلا ريسفت / "ةنياعم يأ ةلباقم" "هزاجم" : 390/1 : نآرقلا 0

 ."ةلياقملا ىلإ بهذ ةنياعم " : ةديبع وبأ
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 ا نم : يأ (فرْخُز نم)و 93

 .اهبيهل نكس :ىأ (تَيَحْلَو 7

 هخوسنم
 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 :سابع نبا لاق ... ةيآلا (”امُهَمَحرإ بر لقو) ىلاعت هلوق
 اوُرفْفَتْسُي نأ اوُنَمآ نيذلاو يبدل َناَك اَم) :”هلوقب ىلاعت اهخسن

 (هّلل ودع هنآ ُهَل َنْييَت امَلَق) .( 6 باعت هلوقيبو ... /7ةيآلا (نيكرشملل هَ هي م نو للم لع يك عل مَ 0ث
  نيملسملا ءابآ يف تلزن اهنأو ةمكحم اهنإ ليق دقو «.. 0

 ظ 0

 :ساسبع نبا لاق ... 7ةيآلا (كتالصب ُرَهْجَت آلو) :ىلاسعت هلوقو
 هذا 10 ال علا كذا 0 "نتن لامك افاتو 11 1 16 98 5 1

 31يوم نارقلا تاع 261:7 برقا نيد 1320 جارقلا ينتاك ءارقأاا
0. 

 .261 : بيرغلا ريسقت /391 /1 : نآرقلا زاجم 92

 ةداتق لوق وهو /190 : نآرقلا حساونو /292 : حاضيإلا يف امك سابع نبا لوق اذه 5

 181 : ساحنلل خوسنملاو خسانلاو /44 : هل خوسنملاو خساتلا يف امك

 11 يلا“

 .292 : حاضيإلا يف يكمو / 181 خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا دنع سابع نبأ لوق اذه 8

 ْ 1 [4 يقلل

 .2903:-292 + ءاضيأإلا 1851+ خوستلاو خشاتلا+ تاوقلا 1#

 .110 : ءارسإلا 9

 .296 : ماضيإلا /183 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا "7

 .205 : فارعألا / .(كسقن يف) طوقسب "اعرضت كير ركذا" ليسأل ل
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 ىسوم يبأو  ”ةريره ىبأو نينمؤملا 3 ل :-
 .ة0ءاعدلا
 ىلاعت اهخسن يدسلا لاق ةيآلا (دْهَعْلاِب اوُقوأَو) :ىلاعت هلوقو 0 5 0 10 ى4) 5-5 يب شع 0 0

 لهأ رشكاو ,ةيآلا ((مهناَمّْيأو هللا ِدهَعب َنوُرَتَشَي نيذلا نإ) '””هلوقب 7 5 9 ين 6 5 رم 8 يسرع تاس | © سس 39 مق ع 0 5 5) ١
 رابخألاو ربخ اهنأل اهيف خسنب سيل كلذ نأو ةمكحم اهنأ ىري ملعلا
 ا 00

 ةيآلا ىف ةالصلا ىنعم نإ :

 رهظأ ((ًليوأت ُنَسْحأَو ُرْيَخ َكِلَذ) ليكلا ءافيإ يف ىلاعت هلوقو
 لاق :نازسملاو لايكملا نوصقني نم نع فيفختلا ةيآلا هذه يف ىلاعت
 رثكأو تايآلا (''”7نيففطملل ليو) .(9!هكوقي ىلاعت اهخست مث :يدسلا ا دا

 ةيلهاجلا ىف همسإ ناك .ريبكلا ىباحصلا يسودلا ةريره وبأ رخص نب نمحرلا دبع وه ''
 / 318/6 : ةباعلا دسأ /1768/4 : باعيتسالا 522 ق4. جا دعنا نيل تاقبط) (ه 59 : ت) ثيدحلا ةياورل نورتكملا لوأ وهو (ه 7) ةنس همآو وه ملسأو سمش دبع
 ةصالخ /425/7 : ةباصإلا /370/1 : ةياهنلا ةياغ /40/1 :رايكلا ءارقلا ةفرعم
 .(397 : لامكلا بيذهت بيهذت

 : ت) ىلاعت هللا باتكل ايلات احلاص املاع ناك نرد سوم وت نق قرعللا يفوح"
 : يزاريشلا تاقبط /979/3 : باعيتسالا 78/1 ق/4 : ج : دعس نبا تاقبط) (ه 50
 /442 /1 | ةياهنلا ةياغ / 37/1 رابكلا ءآرقلا ةفرعم /306 /6 : ةباغلا دسأ م1
 .(351/2 : ةباصإلا

 .297 : حاضيإلا /183 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا 8
 354 ولا 7

 .297 : حاضيإلا

 .77 : نارمع لآ 5

 .298 : حاضيإلا 7
 315 را

 .298 : حاضيإلا
 13 كفل 77

) 
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 4017 و يمول 5 5 .

 ((00هّللآ نأ اَوَرَي ْمَلَوأ) نيثالث يفوملا بزحلا () 48)

 : ةسيئزغ

 ."”!اليخب اقيض :يأ (ًاروُتَق) 0

 (ًافيفل)و 4

 ىلع لهمتتلا ةءارقلا يف ليترتلا لصأو .هانيب :يأ ((7”هانكتر)و

 ناك اذإ اهرسكو ءاتلا حتقب ليتر رغث :مهلوق نم ذوخأموهو فورحلا

0 

5 0 

 ." "نامزلا نم دادتماو ةماقإ ىلع :يأ (تْكُم ىَلَعِرو 6

 2907 مانضيإلا "١

 .99 : ءارسإلا 2

 . "ليخبلا : روتقلا": 262/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 261 : بيرغلا ريسفت 7

 . "نوعدخت : نورحست " : 63 : بولقلا ةهزن

 .263/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /1 :تيرعلا نيسفت'/1-+ نارقلا احم

 تاعامجلا : فيقللا * : 263/3 : هبارعإو نآرقلا يئاعم / (صنلاب) 262 : بيرغلا ريسفت

 ."ىتش لئابق نم

 (ًاليترَت ُهاَنْلِيَر و) 32 : ناقرفلا يف تدرو امنإو .ءارسإلا ةروس يف لتر ةدام درت مل "7

 «نير وكذملا نيعضوملا دحأ يف حرشت نأ بسانملا ناكو (ًاليتُرَت َنآْرَقلا لّبَرَوِ) : 4 : لمزملاو

 يذلا 2 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبال اعابتا امإ ءاج انه اهل فلؤلا ركذ نأ ودبيو

 ءارسإلا ةروس نم 106 : ةيآلا يف ىلاعت هلوق ةيسانمب امإو ءارسإلا ةروس رخآ يف اهرسف

 .(.ًاليزنت هاَنْلَرنَو ثُكَم ىَلَع ساّنلا ىَلَع هأرقتل هاتَقَرَف ًاناَءْرُقَو)

 100: تولقلا ةفزق 7262+ بيرغلا يفت 9

 ."راظتنا عم تابث ثكملا " ثكم ةدام : بغارلا تادرفم '”
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 5-5355 1 ديل < جا
 م 7 نردنألا عمجم وهو :نشهد عمج ”ناقذآلا(و 107 2

 لاا :يأ (اهب تفاَخَتآأل)و 0
 5 ةبكم فو .فهكلا هر وبس 040 . 5

 هديع ىلع لزتأ : هريدقت ءريخأتو ميدقت هيف (اميق اجوع)و 21

 ."!اجوع هل لعجي ملو اميق باتكلا
 50 نع نفد ةوودقعلا و. ءاراذه أ ( اهلج عش

 .""7لتاق :يأ (عخاّب)و 6 7( 500 2
 ذه متخ باب يف هيف ليق ام يفوتسأسو .' انزح :يأ ( و 2 5007 0 .٠ 5 5-5 1 ه1 و م 50 1 ع ا

 .باتكلا
 ضرألا هجو هنأ :ليقو ءضرألا نم يوتسملا (”!ديعصلا)و 8 ا ا 1 9

 .(ناقذآلل) ةيآلا يف '''

 .264/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /392/1 : نآرقلا زاجم 9
 .264/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /2602 : بيرفلا نيو"
 + خوستماو: ختساتلا ««ساخنلا 44+ خوسنلاوب خسلنلا + مرح نبا /263 : بيرغلا ريسفت 7
 .54/2 : فشكلا /117 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نيأ 4

 هل لعجي ملو اميق باتكلا هدبع ىلع لزنأ يأ" : 393/2 : نآرقلا يناعم : شفخألا 5
 هل لعجي ملو اميق باتكلا لؤنأ : دارأ ارخؤمو مدقم " : 263 : بيرغلا ريسفت / 'اجوع
 . "اجوع
 263 بيرخلا نيو

 كلهمو كسفن لتاق يأ" : 263 : بيرغلا ريسفت / كسفن كلهم /393 /1 : نآرقلا زاجم 8
 : مهضعب لاقو كسفن كلهم كلعلق : هليوأت' 268/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "كسفن
 :دحاو ىددلاو كبش لئاق

 / (صنلاب) 263 : بيرغلا ريسفت / "ىسأو افهلتو امدن يأ" : 393/1 : نآرفلا زاجم ف
 ." ...بضغلاو نزحلا يف ةغلابملا فسألا' : 269 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .(رُرُج اديعص اَهْيَلَع ام َنوُلعاَجل اّنِإَو) : ةيآلا يف
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 ا بارتلا يمس هنمو

16 
 زارجا عمجلاو ءائيش تينت ال ةسباي ةظيلغ :يأ (ًانَرِج)و

 .("!ليجلا يف راغلا (فّهَكلا)و

 موقرم ىنعمب ىهو ,حوللا (ميقرلا)و

 مهانعتنم :ليقو 000 : يأ (مهناذآ ىلع اًنيرض)و 11

 7 كمنلا

 .ة!ةياغ :يأ (آدّمآرو 2

 .”ربصلا مهانمهلأ :يأ (مِهِبوُلُق ىَلَع الب )و 14

 ."""”لوقلا يف اولغ :يأ (ًأططش)و
 263263 ::ييزقلا ومسك "كوالا كيو اكوتسم يأ" 6/1 ”ناوقلا تاهو 7

 . "ضرألا هجو هنآل اديعص : بارتلل ليق هنمو ءضرألا هجو : لاقيو ىوتسملا"

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 263 : بيرغلا ريسفت /393/1 : نآرقلا زاجم 2

09 

 .63 : بيرغلا ريسفت ©
 : بولقلا ةهزن /369/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /134/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا

000007 
 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 263 : بيرفلا ريسفت نع ارق ساس مارقلإ 7

 : 8 : بولقلا ةهزن 9

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 264 : بيرغلا ريسفت 5-5 مالا

 132 + نيوقفلا فون

 .132 : بولقلا ةهزن /271/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 7

 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 264 : بيرغلا ريسفت /224 : نآرقلا بيرغ : ىديزيلا 5

27 
 264 : نيزغلا نيسفت /224:نارقلا يجرغ + يديؤتلا 7

 :ءافعهصلاو ايي

 ك3
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 81 مهنع لدعت :يأ (مهضِرفَت) و
 .تاوجفو ءاجف : اهعمجو عستم يف :يأ (ةوجَف يف)و
 ةبتع :ليقو نادلا ءانف هنأ :ليقو .بابلاب :يأ (ديصولاب)و 8

 .بايلا

 0 تحمي :ةباق دضوأ :لوقت ترعلاَو
 (© فاتييحا :يأ (مُهاَتْتَعَيِ)و 19 (ظ 84) ينيب ع ةاس اس

 ."'مكتضفب :يأ (مكقر وي)و
 0 دوجأ :نوكي نأ زوجيو ءرثكأ :يأ (ىّكَدأ) و

 . مكب ملعي ال :يأ (نرعشي ال)و
 . .264 : بيرغلا ريسفقت /225 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 0
 .54 : بولقلا ةهزن / ناتحفصلاو امهسفن 7

 مهنع لدعت" : 273/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 264 :بيرشلا نيستا"
 . " مهكرتتو

 | .264 : بيرغلا ريسقت /39/1 : نآرقلا زاجم (©

 / "قلغي يأ دصوي بابلا نآل .اعيمج بابلا ءاتفيو بابلا ىلع" : 397/1 : نآرقلا زاجم ”'
 ريسفت / "بابلا ةبتع اولاقو .ةريضحلا اولاقو ءانقلا * : 226 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا
 كباب دصوأ : نولوقي مهنأل ,يلإ بجعأ اذهو بايلأ ةيتع : لاقيو "ءانفلا" : 264 : بيرغلا
 يبولقلا ةهزن / "رادلا ءانفو تيبلا ءانف" : 2/4/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / " هقلغأ : يأ
 -"بابلا ةيتع" ليقو .تيبلا ءانف ىه : 209 :

 265 + بيرفلا ريسفت /397/1 : :نآرقلا ذاجم."
 265 ضردلا ويت 1"

 رثكأ نوكي نأ زوجي ' : 265 : : بيرغلا ريسفت / "رثكأ : يأ" : 397/1 : نآرقلا زاجم 5
 ."صخرأ نوكي نأ زوجيو دوجأ نوؤكي نأ زوجيو

 /276/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 265 : بيرغلا ريسفت /397 /1 : نآرقلا زاجم 9
 .هالعأ يجر زخلا دنع "ملعي " لدب ”نملعي " : مهلك /233 : بولقلا ةهزن
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 1[ 5 ا
 ."''مكولتقي :يأ (ٌمُكَوُمُجْرَيِرو 0
 وي اي انرتعأ) و 21

 .”!نيقر ويعف اند (يئكلاب امْحَي و 3

 ٠ لداجت الفل (ناغت 7 5
 5 8 ه هاد رس 0 0

 0 00 هرصبأ :ىا (عمسأو هب رصبأ)و 26

 نع لدع اذإ دحلأو لجرلا دحل :لاقي الدعم: يأ (ًادحّتلم)و 7

 92 الا

 ا كسفقن سيجأ :يأ (نيذلا عم كفك ربصا 6 28

8 
 0 ل : ىأ (دعَت الإو

 .ةلجمعلاو قيسلا نم هلصأو ءافرس :ليقو للمدن : نأ (ًاطرف)و

 9) ل0 0 50078
 ل ينم قيس :يأ اذك ينم طرف :لاقي

 .276/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /265 : بيرغلا ريسفت ()

 .265 : بيرغلا ريسفت /137/2 : نآرقلا قضاعم و مارق َ

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم(صنلاب) /266 : بيرغلا ريسفت /398 /1 : نآرقلا زاجم ©

2/17 

 3 ولكل "وو

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /266 : بيرغلا ريسفت 62 نآرقلا يناعم : ءارفلا

 5 : بولقلا ةهزن /0

 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / "داحلإلاو هنم دحللاو الدعم يأ" : 398/1 : نآرقلا زاجم ©

 : 266 -: بيرغلا ريسفت / داحلإلا نم ذوخأم الدعم : مهضعيب لاقو ءأجلم : اولاق" ,7

 نل يأ" ,280/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / تلدع اذإ تدحلو ثدحلا نم ىهو الدعم يأ

 ْ ."هيلإ الإ أجلم الو هيهنو ا

 متولقلا يزن"

 360:4 تينرخلا وشفت 0 رمل ناجم

 "..." امدن : يأ .266 : بيرغلا ريسفت / "اعييضتو افرس يأ" : 398/1 : نآرقلا زاجم 7

 .مدقتم يأ : طرف سرغو ءقبس يأ حبق لوق ينم طرف لاقي ءقيسلاو ةلجعلا هلصأو
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 لوب ىحلا ةرحجطهحلا هلصأو اهناخد : يأ (اهقدارس)و 29

 17 التسفلا
 26 37 2 5 هوو مهو

 ساصنلا نم بيدا أم وه :ليدقو ١ !تيزلا يدر د (لهملا)و

 نياق 7 3

 . يباع اككتم يآ (ًاققكرمرو
 ينعي ءراوس عمج ةروسألاو .ةروسإ عمج يه (رواسأ)و 1

 ا ونلا نا

 ."0”جابيدلا قيفر (سدسلا)و

 ةيسراف ةظفل اهنإ :ليقو «جابيدلا نم نخثو ظلغ ام (قّربتسالا)و
 : "1 ونشلا' ةيوتعلب ان انكم هريكسا اهلنضأ

 ةرجحلا " 267 : بيرغلا ريسفت / طاطسقلاب قيطت ةرجحلا يم : 398 /1 : نآرقلا زاجم 1

 ." ةمايقلا موي ر افكلأب طيحي ناخد وهو .طاطسفلا لوح نوكت يتلا
 يف ىقبي ام تيزلا يدردو " /282/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /267 : رشا ورسول

 ."درد : ةدام ةغاليلا ساسأ رظنأ / "هلفسأ

 .282/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 267 : بيرغلا ريسفت /400/1 : نآرقلا زاجم 0

 قافتر الا لصأو اسلجم يأ" : 267 : بيرغلا ريسفت / اثكتم يأ : 400/1 : نآرقلا زاجم 9

 ءاقفترم ةغللا لهأ لاقو ًالزنم" : 232/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "قفرملا ىلع ءاكتالا

 عمجو " ,283/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "راوسإ : عمج" : 267 : بيرغلا ريسفت
 ىكحو «حتفلاب راوس يكح دقو رسكلاب ديلا يف راوس وه لاقي راوس عمج ةروسأو ةروسأ

 ."راوسإ : برطق

 .177 : يقيلاوجلل برعملا رظناو /267 : توفل رقت 57

 .15 : يقيلاوجلل برعملا رظناو / ةحفصلاو هسفن
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 0 ةكيرأ

 :فاقحلاو ءامهبئاوج نم امهانفطأ :يأ (لْكَتب اَمُهاَنْقَفَح)و 3

0 

 .27باطخلا هعجاري :يأ (ةِواَحُي)و 237 4
 صقنت مل :يأ (”انئيش نم مت مو 3 24),ه-

 8 98 . 9 ارم

 . ار هضملاب فنصو ءارئاغ يا (وغ) و41

 . "7/1 نكلمأ :ىأ (هرمثي طيحل) و 2

 بيرغ : يديزيلا / "لامجلا يف ررسلا يهو ةكيرأ اهتدحاو " 401/1 : نآرقلا زاجم '''
 ريسفت يف ةبيتق نبا لاق صنلاب هلثمو / "ةكيرأ ةدحاو لاجحلا يف ر رسلا 728 : نآرقلا
 ةلجحلاو /284/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم يف جاجزلا اهنم بيرقو /267 : بيرغلا

 حاحصلا) روتسلاو ةرسأآلاو بايثلاب نيزي تيب يهو سورعلا لاجح ةدحاو نيتحتفتب
 ."لجح ةدام" : يرهوجلل

 .(صنلاب) 77 : بولقلا ةهزن /284/3 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم /402/1 : نآرقلا زاجم 2

 ْ 3+ تولقنا ةموت
 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم
 207 ييرعلا نيسعت رو للا واسم

 .(نهنلاب) 367 + تيزعلا ويست 1::1403ل[ جاوي اك

 .يوتسملا سلمألا : 267 : بيرغلا ريسفت / ضرألا هجو : 403/1 نآرقلا زاجم

 ةهزن / مادقألا هنع لزن يتلا « 267 : بيرغلا ريسفت / (صنلاب) 403/1 : نآرقلا زاجم

 .مدقلا هيلع تبثت ال يذلا : 104 : بولقلا

 .290/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /267 : بيرغلا ريسفت / 403/1 : نآرقلا زاجم

 209 + يزعلا ويبقا
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 لدشي انهك ىروشالا قلت ةديكلولاو قضي (هيَفَك َبَلَقُي) و

 1 وقتا راع دعا( اهيشورع ىلعزو
 ءامسأ نم وهو ءتقولا كلذ يف يأ (كلاّته)و 44 (و 49)

 .©ةنمزألا ءامسأ يف لمعتسيو /ةنكمألا
 .©0هللا نولوتي :يأ (هلل ةيالولا)د

 .ةبقاع :يأ (ًابقع)و
 ."”"اتتفتم اتابن :يأ (ًاميشه)و 5

0 8 
 0 20 هفسنن أ ّ هور

 هيفك بلقي نالف حبصأ : مدانل لوقت برعلاو ءامدان حبصأف يأ : 404/1 : تامل تاطتبا 7“
 فصوي امم اذهو ءامدان يآ : 268 : بيرغلا ريسفت / هتاف ام ىلعو كلذ ىلع افهلتو امدن
 .(صخلاب) 233 : بولقلا ةهزن / مدانلا هب

 .(صنلاب) 268 : بيرغلا ريسفت : هيلاخ هزاجم : 405/1 : نآرقلا زاجم 7
 .268 : بيرغلا ريسفت /245 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0
 15 : بولقلا يا

 .208 : بولقلا ةهزن /268 : بيرغلا ريسفت 0

 .268 : بيرغلا ريسفت /405 /1 : نآرقلا زاجم 9

 / تتفتملا تبنلا نم : 268 : بيرغلا ريسفت //اتتفتم اسباي : يأ : 405/1 : نآرقلا زاجم '''
 .حيرلا هيفست يذلا فاجلا تاينلا 291/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 هيرذت امهب ارقي ال ناتغل (هورذت) يفو - ملعأ اميف ةءارق تسيلو (هؤرذت) لصألا يف ا"
 .291 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظنأ) ءاتلا حتفب هيرذتو ءارلا رسكو ءاتلا مضب

 قا لاك 268 + نيرغلا يشف قرشو هريظلا ىأ : 405/1 : نآرقلا ز امس"

467 



 اهنإ :ليق دقو ءسمخلا تاولصلا ىه (تاَحلاصلا ْتاَيَقاَبْلا)و 6

 10 هللا و هللا هل[ هلإ ذولا دهحلا وهلا ةاهتت
 8 ا

 6م

 "ار مو دن علوم ردا كرو
 ليج :ريمسفتلا لهآ نفع لاف." عرش :ىأ (قَسف)َو

 .تافكلا ا متخ باب يف كلذ يف لوقلا يفوتسأسو

 .21دع وم :ليقو ءًاكلهُم يأ 000 52

 م ”اونقيأ :ىأ (مُهّنأ نطو

 و :ىأ 06

 فاقلا مضب (البُق) كلذكو ءانايعو ةلباقم :يأ (ًالَّبق)و 5
 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /268 : بيرغلا ريسفت /146/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''

 43 : بولقلا ةهزن ,2
 دقو ةرهاظ : 292/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةرهاظ يأ : 406/1 : نآرقلا زاجم 2

 44 : بولقلا ةهزن / ... ةرهاظ تيقبف اهتينبأ تيهذو اهر اجشأ تثتجاو اهلابح تريس

 .(صنلاب)
 / فلخن مل يأ : 268 : بيرغلا ريسفت / كرتن مل : 230 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا "7

 .فلخنو كرتنو ىقبن : 206 : بولقلا ةهزن / فلخن مل يأ / 3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .268 : بيرغلا ريسفت /147 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .ريسفتلا اذه ىلع فقأ مل 9

 / "دعوم : يأ" 406/1 : نآرقلا زاجم / "اكلهم" :147 /2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 9

 ش :ادعوف !لاقتو "اكلهم يأ" : 269 : بيرغلا ريسفت

 :" اودقيأ" : 2353+ هبارعإو نآرقلا يناعم / "اوملع : يأ" 269 : بيرغلا ريسفت

 .269/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /269 : بيرغلا ريسفت /407 /1 : نآرقلا زاجم 2
 5 ا

 م7

 مصاع أرقو .ءابلا حتفو قافلا رسكب (البق) رماع نباو عفانو ىرمع ىبأو ريثك نبا أرق

 ئرقو (44 : ريسيتلا / 393 : ةعيسلا باتك) ءابلاو فاقلا ممضب (البق) يئاسكلاو ةزمحو

 يف نايح ىبأ هنع هلقنو 269 : بيرغلا ريسفت) ءابلاو فاقلا حتفب (البق) عبسلا ريغ ىف

 .139 /6 : طيحملا رحبلا

068 



 ."'"فانكتسا هانعمو امهحتفب (الَيَق) عبسلا ريغ يف ئرقو ءابلاو

 :يأ ضحد ناكم :لاقي ءاوقلزيو اوليزيل :يأ (أوضحديل)و 6
 (2رفاح الو مدق هيف تبثي ال قلزنم ناكم

 ىنعمب لئاو وهف ًاليثو لكي لآو :لاقي ّاَجْلَم :يأ (ًالئوم)و 8

 :يأ ٌلئاَوُي نالفو ,تجنال :يأ ُهَسْفَن ْتَلآَوَأل :برعلا لوقتو .َوجْنيل أجل
 اردص هعرد تناكو مالسلا هيلع يلع لوق هنمو ,”!وجنيل قباسي

 .كرهظ تزرحأ ول :هل ليقف :رهظ الب

 .(©توجن الف :يأ "تلو الَق تْيَّلَو اذإ" :لاقف
 ./هلملاو بذعلا :يأ (نْيَرحَبلآ َعَمِجَم)و 0

 .(©ةنس نونامث اهنأ :ليق دقو ءارهدو انامز :يأ (ًابقح)و
  6١)اكلسَم :يأ (ًابرس)و .

 . هيلع ءاج يذلا رثآلل اعابتا :يأ (اصصق)و 4
 امنع نما رد ير وكل

 .269 : بيرغلا ريسفت تك(

 :نحاولا فرحلاب نارقلا ذزاجم: نع القث 90 :بولقلا ةهزت | 2403 -ةردقلا زاهه 7
 .269 : بيرغلا ريسفت /48 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 6

 «ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع نإ» ناسلا باحصأ هاور يذلا ثيدحلا يفو لصألا يف اذكه

 .برعلا مالك يف دوجوم اذهو
 .(صنلاب) 179 : بولقلا ةهزن

 .(صنلاب) ةحفصلاو هسفن 7

 .269 : بيرغلا ريسفت /154/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 .269 : بيرغلا ريسفت / 409/1 : نآرقلا زاجم ''
 ناصقي اعجر اصصق اعجرف ءامهر ايدأ ىلع اصكن : هزاجم " .406 /1 : نآرقلا زاجم 5

 نآرقلا يناعم / "هيف ءاج يذلا رثألا صقي" ,232 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / "رثألا

 ."رثآألا عاتبيا صصقلاو " ..300/3 : هبارعإو

 269 ::نيرغلا نيسفت 9

0409 



 7 يدسكل ال :ىبأ

 نإ :لاقي ءامهب (ءارقلا تآرق دقو ؛ةيكز :يأ

 نآرقلا يناعمو /232 : يديزيلل نآرقلا بيرغ يف كلذكو ءايلاب "ينيشغت ال' لصالا يف ''
 يولفلا ةرتو 270:9 تيرغلا ريستو:/410 /1 ؟كارقلا ةاحه ىفو 302/3: لزعإو

 .نيشلا دعب ءاي نودب "ينشغت ال' 63

 يئاسكلاو ةزمحو رماع نباو مصاع أرقو فلأب (ةيكاز) رمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق 7
 ْ 140 نيستلا )395 ةديسلا ياتكر فدسلا عم كلا دفعت ةنكذ)
 104+ نيولقلا همز

 300 يرقلا نسا“

010 



 تاعوضوملا سرهف

 .هخوسنمو هخسانو نآرقلا بيرغ يملع ىلإ لخدم
 تازقلا تيرغ لنك
 .احالطصإو ةغل : هموهقم ل

 .هروطتو هتأشن

 نآرقلا بيرغ يف فيلاخلا بح

 هيف فيلأتلا قرط مهأ
 نآرقلا بيرغ ىلع رعشلاب جاجتحإلا
 يمالسإلا برغلا يف نآرقلا بيرغ تافنصم
 ميركلا نآرقلا يف خسنلا :ايناث

 احالطصإو ةغل : هموهقم

 دلل كفي
 نقلا ماشا هن
 خسنلا عاونأ

 ةخوستمو نازقلا تان ىف اتقيلاقلا
 يمالسإلا برغلا يف هخوسنمو نآرقلا خسان تاقنصم

 نبا دمصلا دبع نب دمحأ رفعج ىبأ :لوألا لصفلا
 .يجر زخلا قحلا دبع

 فلولا نضغاتن

4/1 

48 

53 



 هتأشنو يجر زخلا رفعج يبأ دلوم

 ةميسإ ب

 هيسن

 هترسأ

 هخودش

 هيف ءاملعلا ءارآو ةيصخش

 ةيطصخت كا وتكح

 ةهربسأ

 هتايح يف ضومغلا ةلحرم

 هذيمالت

 هراثأ

 ةتافاو حن

 نآرقلا بيرغ يف " :حابصلا سفن :يناثلا لصفلا
 :هخوستمو ةحساتاو

 يجر زخلا ىلإ هتيسنو باتكلا ناونع

 هقيلأت نمز

42 

61 
062 
063 
65 
69 
7 
79 
82 
84 
89 
94 
99 

101 

101 

102 

103 

104 

111 

182 

1258 

130 

155 



 ةطوطخملا فصو

 باتكلا ماسقأ

 سييحتلا صن
 قيقحتلا جهنم

0 

 هك
 تاكل كدب
 .(باتكلا كلذ ملأ) لوألا بزحلا
 :ازكنا يذلا اوقلا]ذ[و) يضاقلا؛يزحلا
 .(سانلا نم ءاهفسلا لوقيس) ثلاثلا بزحلا
 .(تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو) عبارلا بزحلا

 .(ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت) سماخلا بزحلا
 .( كلت نه ويكي مكتم وأ قدر :نساناسلا فزكلا
 نوبه امه اوقفت تح ويلا اولاقت نلإ عياسلا باوحلا
 .(لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي) نماثلا بزحلا
 :(مكتاهمأ مكيلع تمرح) : عساتلا برحلا
 .(لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال ) رشع يداحلا بزحلا
 .(قحلاب مدآ ينبا أبن مهيلع لتاو) رشع يناثلا بزحلا
 (اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل) رشع ثلاثلا بزحلا

 .(نوعمسي نيذلا بيجتسي امنإ) رشع عبارلا بزحلا
 .(ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأ ىلو) رشع سماخلا بزحلا
 ا كلا روس قيس نوسدامللا ”نيزخلا

013 

136 

143 

144 

148 

151 

162 

163 

164 

155 

107 

217 

20 

245 

251 

201 

2100 

205 

205 

212 

52 

331 

2342 

 م



 (لبجلا انقتن ذإو) : رشع نماثلا بزحلا

 رشع عسأاتلا بزحلا

 نيرشع يفوملا بزحلا

 نورشعو يداحلا بزحلا

 نورشعو يناثلا بزحلا

 نورشعو ثلاثلا بزحلا

 نورشعو عبارلا بزحلا

 نورشعو سماخلا بزحلا

 نورشعو سداسلا بزحلا

 نورشعو عباسلا بزحلا

 نورشعو نماثلا بزحلا

 نورشعو عساتلا بزحلا

 نيثلث يقوملا بزحلا

 تاعوضوملا سرهف
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417 

106 
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46 
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 را
 ئيتيبخملا حكاملا

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاةرانب

 رس لس
95 5 00 3 0 

 هخوسسمو هخسانو نآرفلا بيرع
 فشات

 ييرزخملا ىحلا دمع نيإدمَصلا دّبع نب دمجح رضع نأ
 (ه١582-519

- - 

 ىيمحت

 ىسردإلارابعملا نيّدلا رعد ذاتسألا

 بابا علا
 م1994 - ه4



 مهران ةتتطالرش) نضل )زب ار بيتس أ,
 ئنتيخملا دكلملا

 ةيمالسسإلا ٍنوؤشلاو فاقوألاةرانب

 ا رس هت #
1 | 07 04 

 2 ص 0

 دخوسلمو هخسانو نارغلا بدرع

5 
 يدزخلا ىلا دبع نبادمهلا دّبع نب دجارفعج يأ

 (ه 5 52-9

 - هج

 ىيفحت

 ىسردالارايعملا نيّدلا رعد ذاتسألا

 بالا عررحلا
 م1994 ه4





 * اي

 «اتنع امانا

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 617 قيما ف نو فاحش. فورا مفي فين 35 20000
 (' رفكيلف ءاش نمو نمويلف ءاش نمف) :ىلاعت هلوق (ظ 49)

 : ِ 3 هلي و خا تع م 200 م
 اهنإ :ليقو «(”'هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو) (20هلوقب ىلاعت اهخسن

 ا
4 

 .'”ديدهتلاو ديعولا اهانعم نإف رييختلا اهرهاظ ناك نإو اهنأو ةمكحم

 .(( 0ك لقأ ملأ َلاَق) :نوثالثو يداحلا بزحلا

 : هبيرغ

 .ةلاطتاح :يأ (ًارادج) 7
 00 ا

 .' طقسي :ىأ (ضفني نأ)و

 3 يما : يأ (كلم مهءارو)و 79

 (90- حعاررت 86 ع

 22 ةمحر :يا (امحر )و 81

 ا :يأ (ًابّيَس َعَبنارو 5

 .29 : فهكلإ (')

 : ةمالس نبأ / كلذب الاق ةداتقو يدسلا نأ ركذو 44 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا ©

 .كلذب لاق يدسلا نأ ركذو 117 : خوسنملاو خسانلا

 30 نهد 9

 .192 : نآرقلا خساون / 117 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا 7

 5 ولا

 ' 272 ييواقلا ةهيك"ا

 :270 : بيرغلا ريسفت /411/1 : نآرقلا زاجم / 156/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا و9

 نيب : يأ" : 412/1 : نآرقلا زاجم / "مهمامأ" : 157/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا (©'

 .دادضألا يف بتك ةثلاث رظناو / "مهمامأ" : 270 : بيرغلا ريسفت / "مهمامأو مهيديأ

 ." ةديرعلا يف رئاج اذهو :مهمأدق ناك هانعم "مهءارو ناك) ليقو 5 " نيهجولا

 ." افطعو ةمحر يأ" 270 : بيرغلا ريسفت / "اقطع" : 233 : نآرقلا ببرغ : يديزيلا 9

 .270 : بيرغلا ريسفت /423 / 1 : نآرقلا زاجم 9

405 



1 
 نم فلألاب ةيماح أرق نمو ,ةأمح تاذ :يأ (' ةكيمح)و 6

 220ج (ٍ :راح هانعمق « «مهريع

 مضي دنس“ لجحللا لاقي« ةينلسلاا نيمافا (71نئدنلا 0

 ةقلخ ادودسم ناك ام لك نإ :لاقيو .ءارقلا امهب تأرقو اهحتفو نيسلا

 .2-تفلاب ىهف سانلا لمع نم ناك امو ءمضلاب دس وهف

 .”!ديدحلا عطق :يأ (ديدحْلأ َرّيرِر و 6
 .(©!لبجلا نم نيتيحانلا نيب :يأ (نيَقدَصلا َنْيَبِ)َو رم ©

 ."""اساحن :يأ (ًارطق)و

 قليلون هول (ةوزوطل رو
 .7ضراألاب اقصال :يأ ([كد)و 8

 ."'"”!طلتخيو برطضي :يأ (ٌجوُميِ)و 9
 صفح ةياور يق مصاع مهلثمو فلأ ريغب ةزومهم (ةئمح) ورمع وبأو عفاتو ريثك نبا أرق أ

 يبأ ةياور يف مصاع مهلثمو ةزومهم ريغ فلأب (ةيماح) يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرقو
 .145 : ريسيتلا رظناو /398 : (ةعبسلا باتك) ركب

 .308 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /270 : بيرغلا ريسفت /423/1 : نآرقلا زاجم ©

 نع صفح مهلثمو نيسلا حتفب (نيدسلا) يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 باتك) ركب يبأ ةياور يف مصاع امهلضمو نيسلا مضي رماع نبأو عفان اهأرقو مصاع

 .(145 : ريسيتلا : رظناو /399 : ةعبسلا

 .310/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /414/1 : نآرقلا زاجم 8

 .311/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 270 : بيرغلا ريسفت /414/1 : نآرقلا زاجم

 .131 : بولقلا ةهزن /311 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /114/1 : نآرقلا زاجم

 /ساكنلا+ وطقلا 270+ بيرغلا نوهت ) "انقاذ اديدح 415 1 نازقلا ناجم "7

 ."ساحنلا وه" 311/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .312 3 ةيلرغإو قارقلا ضاعش )271:4 تيرقلا ريس 1415/1 ارش زاؤج ©
 71 +.تيرغلا نيضفت /415/1 : نآرقلا ناجم 97

 12 نا يروا
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 يإ .هانرهظأ :ي أ (َمْنَهَج اًنضَرَعِ)و 0

 2و ةغلب ع ناتسيلا (سوتدرفلا)وا 107

 ”١ قييعألا عاقي اه عل 13و

 0 أ 9 108

 | لا :يأ (ٌنحَبْل َدفَتَل)و 9
 و رز

 "ا : يأ (ءاقل قوحربإو 0

70 
 .' ةيكم يهو ميرم ةروس

 0 عب ام وا رو 1

0 5 : 5 085 : 
 يف ءاجو . اهب مسقي هنع هللا يضر ناكو .يل رفغإ صعيهك

 تنابتسا يه تضرعأو راقكلا اهيلإ رظن ىتح اهانزريأ" : 160/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

 ."متهج مهل انرهظ " : 313/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / " ترهظو

 23 : بولقلا ةهزت /315/3 : هبارعإو نأرقلا يناعم ب

 2 لا 7

 /271 : بيرغلا ريسفت /416/1 : نآرقلا زاجم /161 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .315/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 .184 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا

 خسانلا .84/2 : فشكلا 3 ةيارقإو نارا يناس 7 يدل 1
 ةكمب تلزؤن : 118 خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا لاقو /288 /2 : يبرعلا نبال خوسنملاو

 : نيتيآلا مامت ىلإ (ًةالصلا اوُعاضآ ْفَلَخ مهدعُب نم َفَلَخَف) ىلعت هلوق يهو اهنم نينثإ الإ

"60-59". 

 .318/3 : نآرقلا يناعم /44/16 : يربطلا ريسفت ©

(3) 

6) 

 4ع



 نم ةفص ىنعمب ريسفت روسلا ضعب لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا

 ريك نم نم (صعيهك) يف فاك نأ مهضعب نع ءاجف هللا تافص

 2 03( تح 2) . : 5

م نورخآ لاقو ,27فاك نم :مهضعب لاقو
 يف مهنع ءاجو ميرك ن

 و ل د اهتزت نوم لما ااا

 الو ريجي نم اي :كلوق نم اهنأ مهضعب نعو ,“ ميكح لماوتا هيدي

 ل "ملاعب نم اينأ نسا ف يحتم نع دامو" اي اك
.)010 010 

 ل زيزع نم مهضعب نعو ,'" ”هيلع

 الإ لوقف لاوقألا خذه نمتانو أ“ ان اهنأ داصلا يف مهنع ءاجو

 .مهنع هللا يضر لوألا فلسلا نع روثأم وهو

 لك :يأ (مظعلا نهو)و 4

 .41/16 : يربطلا ريسفت '')

 .41/16 : يربطلاريسفت / 299 : كارقلا لكشف يا

 .317/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / 42/16 : ضريطلا نيسيفت 7

 : هيأرعإو نآرقلا يناعم /42/16 : يربطلا ريسفت /299 : هرقل ل وا 9

3. 
 .42/16 : يربطلا ريسفت

 .317/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /43/16 : يربطلاريسفت /299 : ا يب

 43/16 : يربطلا نينيفت 7

 ا

 .317/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 299 : نآرقلا لكشم ليوأت ©”

 .43/16 : يربطلا ريسفت ('0

 .44 - 13 ا ا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /44/16 : يربطلا ريسفت /299 : نآرقلا لكشم ليوأت 2

531/13 

 (نهو ىلع اتهو) 210 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 219/3 هيازعاو تارقلا نقاويلا#

 ."فعض ىلع افعض : يأ" ' 14 نامقل "

418 



 ."'!ايئاخ :ىأ (ايقش)و م
 .(2!ةيصعلا (َيلاَوَمْلَارو 5

 (3) 5 ا
 ." ىتوم دعب نم :يأ (يئارو نم)و

 ا"! يحي همسإ نم :يأ (ًايمس)و 7
 "ةواسقو اسبي :يأ (ًايتع)و 8
 0!. سرخأ ريغ اميلس :يأ (ًايوس)و 0
 .0موأ :يأ (ىَحوأ)و 1

 معلا ينب اولاق" : 236 : نارقلا بيرغ : يديزيلا / "معلا ينب يأ : 12 نقلا نام 7
 مه" : 319/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / (صنلاب) 272 : بيرغلا ريسقت / "ةبصعلاو

 ."لجرلا ةبصعو معلا وتب
 07 رعايا

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "أربح ناكو ةروبحلا هثري دلولا ينعي" 2 يوفلا نوسقلا 7
 :“ةويقلا بوقفي لآ نم تري 3
 27 يويوفلا نس

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /272 : بيرغلا ريسفت /162/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
20. 

 217 لا نويت"

 .273 : بيرغلا ريسفت /163 /2 : نآرقلا يناعم ءارفلا 5

 /273 : بيرغلا ريسفتو /163/2 : ءارفلل نآرقلا يتاعم يفو "ىموأ" لصألا يف ”
 .اموأ : مهلك 273/3 : هبارعإو نآرقلا يناعمو

 273 نيرفلا نيشفت 5 فلل

119 



 رب لا انج وا

 وو لا | ةاكْيأو
 .7تلزتعا :يأ (ُتَدَيَتْناِلو 22 6
 ."”اهأجلأو اهب ءاج :يأ (اَهَءاَجَأَفِ)َو 2

 همأ نطب يف دلولا ضخمت : هلصأو .”7لمحلا (َضاَخَمْلاَرو
5 5 )06 

0 

 يناعم /273 : بيرغلا ريسفت /2/2 : نآرقلا زاجم /163 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ؟')

 .322/3 : هبارعإو نآرقلا

 273 تووكلا نييوفت 0

 .273 : بيرغلا ريسفت / 2 : تآرقلا زاجم 9

 227317 بيرق ويت 397 يزنكل ييغ  ىردلا / 4- 3/2 : نآرقلا زاجم

 .324/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب)

 .324/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم' / 273 : بيرغلا ريسفت

 .(صتلاب) : بولقلا ةهزن

 69 : بولقلا ةهزت 7

 "...' مالك وأ بارش ىأ ماعط نم ءيش نع كسمم لكل لاقي" : 6/2 : نآرقلا زاجم ©

 : يأ 274 : بيرغلا ريسفت / " ...اتمص : يأ" : 238 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / مئاص

 ."اتمص " : /37/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "...اتمص

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 274 : بيرغلا ريسفت /166/2 نآرقلا يناعم : ءارقلا

3/. 
 4 : بولقلا ةهزن /164/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

100 



 1 5 م سف عم
 7 نقدا ايدو اسأا 0

 7-0 بولقلا ةهزئ ' 8

 : بيرغلا ريسفت / 239 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 169/2 ىاوقلا ينادييع عاووراتا#

 17 239ر3 او ارشلا ناس 1

 74 : بيرغلا ريسفت /169 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا

 "ًافيطل هاتعم" : 333/3 ا 21 مودلا يييوقكا"ا

 اركذ : يأ" : 274 : بيرغلا ريسفت / "اتسح ءانث" : 1609722: ة1ركلا بتاع هلرشلا 101

 اا

 /85/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /238 : نآرقلا بيرغ : يديزدلا /8 2: ةارقلا نايس 7

 .46 :بولقلا ةهزن

 .101 اللا لا
 1 ورا

 338/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "الثمو اريظن هل فرعت له" 0 هاهو 7

 "...الثم هل ملعت لق : ريسفتلا يف ءاج"

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم
 .275 : بيرقلا ريسفت /8/2 : نآرقلا زاجم

 2172 + يتنرعلا ضيقت

)10( 

)17( 

012 

481 



 ." 'هيكر ىلع سلجي يذلا .
 .”ولذنم :يأ (اماَقم ٌريَح)و 3
 نأل ,ةكمب ةودنلا راد تيمس هنمو ءاسلجم :يأ (اَيدَن نَسَحأ)و

 ا”اريبدتلاو يأرلل اهيف سلجت تناك اشيرق
 ."كاعاتم :يأ (ًاثاكأ)و 4

 ءنمه ريغ نم ءايلا ديدشتي أرق نمو .”0ارظنم :يأ (اير)و

 لا نه نوكأ وهو لوألا ىنعمب نوكي نأ زوجيف
 ينعي ءلاق يذلا دلولاو لاملا هثرن :يأ (ٌلوُقَي ام ٌةُتِرَت)و 0

 وو ا نول لوف

 هعم ءىش ال .:يأ (ًادرق)و

 .('!!ةمايقلا موي ءادعأ يأ 000 مهيَّلعِإو 2

 ]1 : بولقلا ةهزن /338/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم '')

 2 1 تيوقلا سقم

 .275 : بيرغلا ريسفت /171/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "

 يناعم / 275 : : بيرغلا ريسفت /10/2 : آرقلا زاجم /171 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '9

 .342 /3 : هبارعإو نآرقلا

 : هيأرعإو نآرقلا يناعم /275 : بيرقلا ريسفت /171/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا

3. 

)10( 

 ءايلاو ءارلا نيب ةزومهم (ايثر و) يف يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ىرمع وبأو ريثك نيا أرق 9

 (411 ةعيسلا باتك) فعان نع فلتخاو زمه ريغب (اير و) رماع نبا أرقو ايعرو نزو يف

 .(149 : ريسيتلا رظناو)

 .92- 91/2 : فشكلا /103 : بولقلا ةهزن /342/3 : هبارعإو آرقلا يناعم 2”
 : هبارعإو نآرقلا يناعم /275 : يدرزلا يلع 1012 نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

3/. 
 01 و
 .2/5 : بيرغلا ريسفت /171 /2 : نآرقلأ ىناعم : ءارقلا '9

 .2/5 : بيرغلا ريسفت /170/2 : نآرقلا 75-5 يل رولا 17

42 



 .””حلاصلا لمعلاب ادعو :يأ (ًادْهَع)و 7

 ةيهاد نالف تدأ :لاقي ءاعيظف لاميظع اكيش :يأ (اَنا ًاكْيَش)و 9

 )2 0 تعب
 . اداأ هدو

 8 ا عارع هم يي

 ّ 7 نقق شتي :يأ (نرطفتي)و 00

 أ
)10( 

 مهجعزت ' : 275 : بيرغلا ريسفت / "مهيوغتو مهجيهت : يأ" 11/1 : نآرقلا زاجم 4

 اوبكتري ىتح مهجعزت /345 /3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / يصاعملا ىلإ مهكرحتو

 .(صتلاي) 55 : بولقلا ةهزن / اجاعزإ يصاعملا
 .275 : بيرغلا ريسفت /172/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 بكر لثم دفاو عمج" .275 : بيرغلا ريسفت / "دفاو عمج" : 11/2 : نآرقلا زاجم ©

000 

 212 يولقلا ةقرف“ 1[: نارتلا ناجي“

 279 1 ىيردلا يشق
 .346 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 276 : بيرغلا ريسفت /11/2 : نآرقلا زاجم 7

 . "عيظفلا رمألاو ةيهادلا ةدألاو دآلا" "ددأ" "ةدام" حاحصلا : يرهوجلا '"

 .27/6 : بيرقلا ريسفت /12/2 : نآرقلا زاجم

 / "تطقس : يأ" : 12/2 : نآرقلا زاجم / "ًارسك" : 173/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ”

 ةهزن / "طوقس" : 276 : بيرغلا ريسقت / "طوقس" ,242 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 ءيش طوقسو عقو هل مده دهلا "ده ةدام" : بغارلا تادرفم ."اطوقس" : 214 بولقلا

010) 

 نآرقلا يناعم / (صنلاب) 276 : بيرغلا ريسفت / "ةبحم : يأ" : 13/2 : نآرقلا زاجم

 ."نينمؤملا بولق يف ةبحم : يأ" : 346/3 : هبارعإو

40 

403 



 , :ةظوستملا يال نم بزحلا اذه يف

6 9 

 0 1 ةخوسنم 0 لود انمزلت انسلبق نم ءايبنألا لاعفأ نأ ىري
11 2( 11 .2 . 

 درو الإ مكتمل ناو :ىلاعش ةلوقوب (و 31177 كيعتسلا بألا

 270:2 تيوقلا وسفك )

0 

 .347/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /276 : بيرغلا ريسفت 2 ::فارقلا ةاهم أ“

 .هيناعتو هارتف دمحم اي ادحأ مهنم سحت لهف " : 143/16 : يربطلا ريسفت““

 42 : نآرقلا : بيرغ :؛ يديزيلا / "ةكرحلاو يفخلا توصلا“ 14/2 : نآرقلا زاجم ©

 ال يذلا توصلا" 276 : بيرغلا ريسفت / "ةكرح الو هل توص ال يآ انه همهفت ال يذلا"

 ."يفخلا توصلا * : 347/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "مهفي

 .26 : ميرم 06

 .ميملا حتفو داصلا مضب "تمصال" لصألا يف

 ا دوك ان عسا سايح نا اسم

 ل

71 

184 



 نقيس نيدلا نإ) +"! هلوقتب لاك اهكفف د لكلا: لها نفعت لاق يب اةنآلا

 وه امتإو خسنب سيل كلذ نأ ىري مهرثكأو ...ةيآلا اةايتنيحلا انه مهل

لا يف ناك نم لقز:ئلاتعت هلوجقو..'" 'لدمتو صينسصسخت
 ةلدلض

 ىلاعت اهخست هنإ :ليق دق ةيآلا هذه .7ددمتسيلف هانعم ((ةنُدَمَيْلَ

 يب اهنأ ى ىري 0 ,70فيسلا ةيآب
 . 5/7 3 3 همم © 5

 تايآ خسنت ةدشلاو لاتقلا تاق نا موقت انكم ىلع ابق" تسلا

 ا ةملكلا نأو خسنب سيل كلذ نإ :ليقو ذو حفضلاو لامتحإلا

 ةيآلا (ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإ) : هلوقب خوسنم هنإ : موق لاق" : 300 : حاضيإلا

 نيذلا يجنن مت) ىلاعت هلوقب تخسن : 119 : خوسنملاو خسانلا ىف ةمالس نبا لاقو / "...

 معز " : لاق ء:ةدشب 193 : نآرقلا خساون يف يزوجلا هدقتنأو 0 ميرم» ... ةيآلا (اوفتأ

 مالكلا ىلع مادقألا شحفأ نم اذهو (اوقتا نيذلا يجنت مث) : هلوقب تخسن اهتأ لهاجلا كلذ

 اهنودري لكلا نأ تبثت يلوألا نإف فانت نيتيآلا نيب لهو :لهجلاب هناحبس هللا باتك يف

 " ...ىقتا نم مهنم وجني هنأ تيذت ةيناثلاو

 .101 : ءايبنألا

 .301 : حاضيإلا
4 

 ع

2 

 . هتلالض يف هل دمي يأ (ادم نمحرلا هل ددميلف) : 275 : بيرغلا ريسفت

 .119 خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا /45 : خوسنلاو خساتلا يف مزح نبا هلاق

 ظفل نأك ربخلا ىنعم دكؤي رمألا ظفل" : 343/3 : هبارعإو آرقلا يناعم يف جاجزلا لاق (”

 يبرعلا نبا لاقو / "هب يسقن رمأو كلذ لعفإ لوقي هنأك امازلإ هسقن ملكتملا هب ديري رمألا

 خسني امنإ لاتقلاب خسني ال داعدلا نأ ةمألا نيب فالخ ال" 292/2 : خوسنملاو خسانلا يف

 لوق مث ةمالس نبأ لوق 194 : نآرقلا خساون يف يزوجلا نبا دقتناو / "هفلاخي ءاعدب
 نأ هتلالض ءازج لعج ىلاعت هللا نأ ىنعملاو : هلوقب هيلع بقعو ركذلا فلاسلا جاجزلا

 . 'خسنلل هجو ال اذه يلعو اهيف هكرتي

 84: نيزم

 .119 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نباو /45 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا هلاق '”

 194 نارقلا جشاوت 7292/20 خوضتملاو خيفانلا» يبرعلا نيا"

43 
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 : ةيكم يهو هط ةر وس .نوثالثو يناثلا بزحلا 011 ع ةقيقرا  ةوخوو

 : هسسييرغ

 نأ كلدو « دقي ضر ءاط : نإ :ليق ( )1 ا كلذ "كيوم نقرالا ءا اناقمسم نتا لو

 ناك "77 لمزملا ريوس ىف ليلا مءايقي هللا هدأ نحب مذليسلا هلق يبنلا
 .ا.عو (5) 3 8 3 98 5 ١

 لزنأف ١ هعباصأ فارطأ ىلع موقي لعجف هامدق تمر و ىتح موقي

 ةروسسلوأ ىف مدقت قفز.« "!كمدقي لكرألا ءاطت: ا (ةنط ةنلع هللا

 ءاج امو ر وسلا ضعب لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا هذه ضعب ركذ ةرقبلا

 )22 57 ِ سن اة © يره

 . 7 كيضناةياككرك اها (ىقخلو

 45 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا / 349 : هبارعإو نآرقلا يناعم /277 : بيرغلا ريسفت (أ)

 : فشكلا / 120 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ / 154 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

2. 
 رظناو / "ناسنإ اي :لجر اي (هط) ريسفتلا يف ءاج" : 184/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .هانعم يف فلسلا لاوقأ نم اريثك در وأ دقف 136 /16 : ىربطلا ريسفت

 .349 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم '*

 2 : لمزملا (اليلق ُهْنم صُقْنأ وأ ُهَفَصن ًاليلق الإ َلْيلَلا مق ُلُمّرُمْلآ اَهْيآ اَي) : يلاعت هلوق ينعي ©

0 5 

 (ص) يبنلا ناك : ةبعش نب ةريغملا نع 20 (قئاقرلا باتك (124 /8) : يراخبلا حيحص ()

 يحيحص يف عوضوملا يف ىرخأ ثيداحأ كانهو ثيدحلا هامدق خفتنت وأ مرت ىتح يلصي

 .امهريغو ملسمو يراخيلا
 270/3 :نوسلا داؤو 174:4 لوذتلا تاشنلا 4 نظحا

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 277 : بيرغلا ريسفت /174/2 : آرقلا يناعم : ءارفلا 7

7/3. 
 ريسفت /16/2 : نآرقلا زاجم /277 : بيرغلا ريسفت /174/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .(صتلاب) 277 ؛ بيرقلا

456 



 : موكسا ينعم ةدنيجط وبا لاك "7 ىّوتسا | شرَعْلا ىَلَع)و 5

 23 هع وم رقتسا هريغ لاقو « (2)ي 1

 ا ملعأ ا ةغللا كا هذه

5) 

04 

 ترصيأ 0 ل 10

 .مساو «”'اسبق رانلا تسبق :لاقي نان نم ةلعشب :يأ (سّيقب)و 3 6 هه. . هو 3 5 هه. 85 ع 0
 ل و

 ل 9 ا

 كلتل مسإ وه امنإ : مهضعب لاقو ,7”سدقملا ىداولا كلذل مسإ وه امنإ
 سايب صا با جب 5 1 3 5 10) . ع
 ىنتو .ىوط انا تيذات + :كلوتق خه ةيصنم قه «لوقو ”رألا

 كم لاق لاا ىلا مخ . 3 تأ نع ا 11) 1
 هلعج نمف «' ””نيونت ريغيو نيونتلاب ءارقلا هتأرقو «' '!نيترم ىنعمب

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم '''
 152 + ةزقلا ةاهس

 7277! كيرعلا يكيقتا

 .66 : بولقلا ةهزن /350/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم 9
 .277 : بيرغلا ريسفت ب 50
 .(صنلاب) 160 : بولقلا ةهذن /351/3 : هلرعإو نآوقلا يناعم “
 تاقص نم ةفص ىلع لدبي حيحص حيحص لصأ نيسلاو ءابلاو فاقلا" سيق ةدام" ةغللا سيياقم 202

 ."رانلا ةلعش : سيقلا كلذ نم راعتسي مث رانلا

 فرصي .مضتو هؤاط رسمت ماشلاب عضوم مسإ : ”ىوط : ةدام" حاحصلا : ىرهوجلا 5

 ع ريم لو

 7 : بولقلا ةهزن /251/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /232/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 137 2 تولقلا هزي"
 لا

 )2( 

 اتك) نيونتلاب (ىوط) نوقابلا أرقو نيونت ريغب (ىوط) ىرمع وبأو عفانو ريثك نبا ارق

 .(150 : ريسيتلا / 417 : ةعبسلا
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. 7 2 

 .'”'يركذتل :يأ (يرْكدل)و 4

ّ 1 

 قبولا اهي ٌطبخأ :يأ ب ششمأ)و 18
0 

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /16/2 : نآرقلا زاجم 0 يناعم : ءارفلا (')

 .96/2 : فشكلا /240 : هيولاخ نيبال ةجحلا /137 : بولقلا ةهزن 35١

 .332/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /277 : بيرغلا ريسفت ©

 فورح رئاسك راهظإ عضومو نامتك عضوم : ناعضوم هل : 16/2 : آرقلا 8 5

 .دادضألا

 :(نمتلاب) 277 نيرقلا ومقاا

 فلتخا ةمأآلا هذه أرقأ يندملا ىراصنألا رذنملا زل نامل يلح ودق روحك نير ىو

 : هتافو مود (ض) باطخلا نب رمع لوقل (ه 19) : ةتس يفوت هنأ برقألاو هتافو يف

 .نيملسملا دنس تام مويلأ

 دسأ 44 : يزاريشلا تاقبط /65/1 : باعيتسالا 7599/23/3 /خ :دعش# قنا تاقبط)

 /1 : ةباصإلا /31/1 : ةياهنلا ةياغ /32/1 : رابكلا : ءارقلا ةفرعم /61/1 : ةباغلا

007 
 77 : بيرغلا ريسفت /25 : نآرقلا لكشم ليوأت 9

 .353/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /278 : بيرغلا ريسفت /17/2 : نآرقلا ناجم 7

 : نآرقلا زاجم / "طقسيل سبايلا رجشلا اهب برضا" : 177 / .. : نآرقلا ىناعم : هارفلا ؟؟'

 : هبارعإو نهآرقلا يناعم / (صنلاب) 278 : بيرغلا ريسفت / "اهي طيتخا : يأ" 1/2

 ."رجشلا اهي طبخا" : 3

 يناعم /278 : بيرغلا ريسفت /17/2 : نآرقلا زاجم /177/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ”

 .355 -- 354 : هيارعإو نآرقلا
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 . ناك انك ؟!!يدع ودق يه (ىلوألا اَهتريس)و 1

 .كبيج :يأ (َكحاَنِج)و 2

 عرب يع نم :يأ (ءوس ريغ نم)و

 !ةادكل .واعتا كحير ىلا تسلا
 بعوتسأسو .'””هناسل يف تناك ةسبح :يأ (ٌةَدْقَع للحا)و 77

 .باتكلا اذه متخ باب نم نيعلا فرح يف كلذ يف لوقلا

 ةرازولا تذخأو ءنوعلا نسحب ينع لمحي نم :يأ (ًاريزو)و 9

 ."”اريمألا لقث لمحي ريزولا نأكف ءلمحلا وه يذلا رزولا نم

 رازألاو ءارزأ :رازألا دقعم يمسو ءيرهظ :يأ (يرْزآ)و 31

 .""”نوعلا :رزآلا ,هتنواع :يأ انالف ترزأ :لاقيو ءاوسر زئملاو
 ./كتينمأو كيولطم :يأ (كَلُوس)و 6

 : يدم" لئهألا نو"

 .278 : بيرغلا' ريسفت /177/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 / (صنلاب) 278 : بيرغلا ريسفت /18/2 : نآرقلا زاجم /138/2 : آرقلا يناعم : ءارفلا

 . (صنلاب) 80 : بولقلا ةهزن /355 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 ."داك وأ زواج ىتحالعو عفرت" : 135 : بولقلا ةهزن

 : 18/2 : نآرقلا زاجم / "ةتر هناسل يف تناك" : 178/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 ١ ةأفآف ىأ ةمتمت نم ةكسم هنم تناك ىأ فرحب قلطني ملام لك ناسللا يف ةدقعلا زاجم "

 255/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / هناسل يف تناك ةّتر : يأ“ : 278 : بيرغلا ريسفت

 يف تنأك ةتر ينعي 146 : بولقلا ةهزن / "ةتر هناسل يف ناك هنأ ريسفتلا يف ءاج"

 ...ةسبح يأ : هناسل

 .210 : بولقلا ةهزن /358/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /278 : بيرغلا ريسفت ("

 : يورهلا ديبع ىبأ /358 - 357/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /18/2 : نآرقلا زاجم 7

 .42/1 : نيبيرغلا
 ب (8)

 .(صنلاب) 116 : بولقلا ةهزن /278 : بيرفلا ريسفت
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 ."!!اهبلق يف انفذق : يأ (َكمُأ ىلإ اًنيَحوأ)و 8

 ليف ايه اه ةنفازكاو ءوسحسجلا : ةنغنللا 'لصا ىف ( هيلا و9
 ول ىلا 2

 ا””ىذغتو ببرت :يأ (ينيع ىلع ٌعَنصُتلِ) و ' "ارصم
 )4 ك 5

 اه م هل

 نو فدوى نو :لاقي ءارتففتال :ي أ (اينت آل)و 2

 طرفي طرفأو :لجعت اذإ طرفي :لاقي ءلجعي :يأ (طْرْفَي ْنأ)و 5
 1 نصت نتعب فسيكتلا» طرف ردك وب تنشأ" اذإ

 8 7 78 5 ه6 نإ 3 رز . .

 !ثانإلا نم هلثم ركذ لك :يأ (ُهَقْلَخ ءيَش َلُك /و 50 (و52)
 )9( 2 5 35 . ع نق 22

 271 يكل فسلتا 7

 زاجم / "نوعرف لآ ةعرشم ىلإ هاقلأ رحبلا نأ ركذ" : 179/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 ."رحيلا" : 275 : بيرغلا ريسفت / "رحبلا مظعم : ميلأ" : 1/2 : ناآرقلا

 بيرغ يديزيلا / "بحأو ديرأ ام ىلع ىبرتلو يذغتتلو : هزاجم" : 19/2 : نآرقلا زاجم 9
 ىأرمب ىبرتل يأ" : 278 : بيرغلا ريسفت / "يتبحم 7 ىلع ىذغتو ىيرتل'" : 245 : نآرقلا

 بر لاقي / "ينم ىأرمب ىذغتو ىبرت يأ" : 63 : بولقلا ةهزن / "كيف يتبحم ىلع ؛ينم
 ." بير 1 : ةدام : ةغالبلا ساسأ رظنأ) هايرو هييرتو ةهييرو هدلو

 279: تيرفلا نيسفت ح 19 /2 + نازقلا واهم 9

 يناعم / (صنلاب) 279 : بيرغلا ريسفت" كانيلتيإ : يأ ٠ 179/2 ::نآرقلا يتاعم: .ءارفلا هم

 ْ .(صنلاب) 357 /3 : هيارعإو نآرقلا

 /3 : هبارعإو نآرقلا يئاعم /279 : بيرغلا ريسفت /179/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 ش 537

 .223 : بولقلا ةهزت /358 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /180/2 : ءارقلا

 .279 : بيرغلا ريسفت /181 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /279 : بيرغلا ريسفت /181 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

09. 
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 ا مده 0

 افلح ازقعنلا نود 0 ١

 3 ا :يأ (ىوس ًاناَكَم)

 د
50 

5 
5*0 7 

 2 ن0

 ديك )
 :ىنعمب تَحّسأو َتَحَّس :لاسقيو .مككلبي :يأ أ (مُكَحْسيق)

 279 : بيرغلا ريسفت / "مهثيدح امو ىلوألا ممآلا ربخ ام : يأ" 0 0

 ' ...اهلاح امق : ي

 279 : ني نآرقلا يناعم : ءارفلا

 3 هيارعإو نآرقلا يناعم /279 : بيرغلا ريسفت / 1831/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

.3650 

 .360/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /279 : بيرغلا ريسفت /20/2 : نآرقلا زاجم

 يناعم .279 : بيرغلا ريسفت /20/2 : نآرقلا زاجم /182/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
 .3 60/3 : : هيارعإو نآرقلا

 290 يرزعلا نيستا"

 يناعم /280 : بيرغلا ريسفت /20/2 : نآرقلا زاجم /182/2 آرقلا يناعم : ءارفلا 3
 .361/3 :هبارعإو نآرقلا

 ءايلا حتفب (مكتحسيف) رماع نباو رمع ىبأو ركب يبأ ةياور يف مصاعو عقانو ريثك نبا أرق 0

 نم ءاحلا رسكو ءايلا مضب (مكتحسيف) يئاسكلاو صفح ةياور يف مصأع أرقو تحس نم
 .(151 : ريسيتلا رظناو /419 : ةعيسلا باتك) تحسمأ

 2804 نووحلا شيقل

4) 
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 . "العلا ا وقح: ىاأ وحلا اورو

 :يأ .مهموق ةقيرط ءالؤه :لاقي ,مّكقارشإ :يأ (ُمُكتقيرَط)و 3

 ربكأ :لاقي امك ءىلثمو لثمأ :لاقي ءلثمأ ثنؤم يه :(ىلْئُمْلارو

 .”'مكليح :يأ (ُمُكَدْيَك)و 4
 مسإ اذه ريغ يف فصلا نوكي دقو ."لاعيمج :يأ (اًعصرو

 ”'هيف ىلصي يذلا ىلصملل
 يلا نس

 8) ٠ 5 1 5 م 0

 تاه اكن ام كما أ (نخاَك كلام نكفارو 72

 يلاعت هلوق دتع : 19 : بولقلا ةهزن / "حمالكلا اوعجارت : يأ" 0/280( 250 5

 نم رسأو " ... "اهومتك : لاقيو اهورهظأ " : 33 : بس ,54 : سنوي ' (ةمادنلا اوربا

 ."' دادضألا

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /280 : بيرغلا ريسفت /185/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلإ

04 

 /23/2 : نآرقلا زاجم : ىلثملا ريسفت يف رظناو / ةدودمملا فلألاب "اريك" :لضألا يقال

 .3604/3 : هيارعإو آرقلا يتاعم /280 : بيرغلا ريسفت

 0 : بيرغلا ريسفت 9

 :ةحفبملا و :ةسفك 9

 عضوم هلو اقوفص يأ" : همالك صنو : 23/2 : نآرقلا زاجم يف ةديبع ىبأ لوق اذه

 . "هيف يلصي يذلا يلصملا ىنعي مويلا فصلا تيتأ له : مهلوق نم رخآ

 .280 : بيرغلا ريسفت /23/2 : نآرقلا زاجم 7

 .368 /2 : نآرقلا يناعم /24/2 : آرقلا زاجم / 157/2 4 ناؤقلا ىتاعم + ءارفلا 9

 .369 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /280 : بيرغلا ريسفت 002 : را ةاذه 7

002 



 .""”اقاحل :يأ (آكر د)
 1 . ماع ل 8

 مهقحل :ى | (مهعيتآف) 78

 .20كله :يأ 1 دَقَفِ) و 5 3

 د ةلأ ديدش : يأ 0

 انتقاط ردقب :يأ ((”)اًتكلَمب)و 8 61 5

 .©0هلامحأ :يأ (أر 3

 ."27كناش ام :يأ َكْبْطَخاَمو 9
000000 9 

 / ”:اهعلا يف اهتفذق 71 (اهتذيتف)و 9
 2 1 ١

 .فارغألا يه زكد نق 71 و8

 .(120 قم : يأ ((!!!ييفكاَع)و 9

 .2681 : بيرغلا ريسفت

 370/3 + ةيازغإز نازقلا يضاعم» نظناوب / 3-2811 :نيوقلا ويست“

 570 ارعاو نآرقلا يئاعم /281 : بيرغلا ريسفت 97

 عم نزحلا ديدش" : 371/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صتلابي) 281 : بيرغلا ريسفت

 عفان أرقو رماع نباو ىرمع يبأو ريثك نبا ةءارق يهو ميملا رسكب "انكلمب ' لصألا يق 3

 ءانكلمب يئاسكلاو ةزمح ,ارقو ىرمع يبأ نع كلذ لثم ىور و ميملا ةحوتفم (انكلمب) مصاعو

 .(152 : ريسيتلا رظناو 422 : ةعبسلا باتك) ميملا مضب

 281 + :نيرعلا اووي

 .372/3 : هيارعإو نآرقلا ىناعم / ةحفصلاو هسقن ''

 26 1 لا /26/2 : ًارقلا زاجم
5 
 .لجعلا يف اهتيقلأ 374/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 281 : بيرغلا ريسفت

 كف

 نا “كل كم ا (10)
 .فارعألا ةروس يف مدقت (ادسج المع) ريسفقتو يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 .ةيآلا بيترت يف اهعضوم نع اهلبق يتلاك ةرخ 35 د 53 لاك ةرْخَّوَم 011(
 .281 : بيرغلا ريسفت 4 5 2
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 اهتأرقو ةمجعم داضلاب ءارقلا اهتأرق 0 تْضِيقَف)و 6

 ذخألا :ةمجعم نكت مل اذإ هانعم :2ةمجعم ريغ داضلاب عيصتتلا نيك ىف

0 5 3 
 1 بايعالا فا

 هيلع ليربج سوق ,ءيطوم ينعي :نورسفملا لاق (لوسرلا ركآ)و

 ظ 7 ارعلا

 يي (ًافكاَع)و
 8 ٠ مه هر

 اس (ًاردو) و 0

 مغلا نم نويعلا ضيب :يأ (ًاقرٌر)و 2

 لوسرلا رثأ َنّم ٌةَصْبَق ُتْدَبقَف ...) ةيآلا يفف (اَهفتْدبتف) لبق - اهدعب يتلاو اهعضوم

 ...ةيآلا (اَهّتْنَبَتَف

يق) ئراقلا ذاعمو نسحلاو بعك نب يبأ ارق" 318/37 ينسلا قوتك
 .داصلاب (ةض

 .160 ::بولقلا ةهذن 2072 نارقلا تاك /190/2 : ْنآرقلا ىناعم : ءارفلا

 .160 : بولقلا ةهزن / 1 : بيرغلا ريسفت #

 .374/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /281 : بيرغلا ريسفت 7

 .374/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /281 : بيرغلا ريسفت / 206/2: :نآرقلا زاهم 0

 .281 : بيرقلا ريسفت (7

 ةداربلا كلت نريطنل" : 282 : بيرغلا ريسفت / "هنيرذنلو هنفذقنل" 28/2 : نآرقلا زاجم ©

 ."رحبلا يف دامرلا كلذ وأ

 22 تفزرقلا نومي 9

 .282 : بيرغلا ريسفت /29/2 + نارقلا ناوين

 ... ىمعلا نم نويعلا ضيب يأ : 282 : تيوحلا نيش 7

)110 

494 



0000 , )01 
 5 هل - ةأ2) 5 ْخ

 اهعلقي :ليقو .' اهريطيو 0 1 يا قست يبر لو [05
 اة ا
 : قوصاأ نم

 ا ولع نظرا نهتاو وتس نأ عاق ن6
  3ع 1 5

)6( 0 ٠. 2 
 د

 و

 ."!ءادقألا توص هنإ :ليقو ءايفخ اتوص :يأ (ًاسمه)و
 .(20سبح اذإ انع نم هلصأو تعضخو تلذ :يأ (تّنَع)و 1

 .0ةضيقن :ىأ (امضهأل)و 2

 يناعم /282 : بيرغلا ريسقت /29/2 : 70 ا

 .376/3 : هبارعإو نآرقلا

 فستلا : 376/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / اهلصأتسيف اهريطي : 29/2 : نآرقلا ين ا

 .ةيردقلا

 .191 /2 : آرقلا يناعم : ءارفلا '”'

 / ايوتسم يأ 29/2 : نآرقلا زاجم / ءاملا عقنتسم : عاقلا : ةحفصلاو ءزجلاو هسفن 7
 نم عاقلا : 282 : بيرغلا ريسفت / ءاملا هولعي يذلا عاقلا : 250 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 ناكملا ضرألا نم عاقلا : 377/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم ءاملا هولعي يذلا ىوتسملا ضرألا

 .ءأملا هولعي

 دا يي يأ اتطو الو ىيرال : هزاجم : 29/2 : آرقلا َر ا
 .يجر زخلا دنع "قري" ناكم "قدي" : لاق هنأ الإ (صنلاب) /377/3 : هبارعإو
 ا 280 يشل وسل

 ىفخلا توصلا هنأ لاقيو ءرشحملا ىلإ مادقألا لقن : لاقي .192 /2 : آرقلا يناعم : ءارفلا أ"

 5 رظناو / (صتلاب) 282 : بيرغلا ريسفت / ايفخ انوص /30/2 : نآرقلا زاجم /
 .214 : بولقلا ةهزنو /377/3 : نآرقلا

 .377/3 : هيلرعإو نآرقلا يناعم /282 : بيرغلا ريسفت /192/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©
 يناعم /282 : بيرغلا ريسفت /31/2 : نآرقلا زاجم /193 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا
 3700 هبارعإو نآرقلا
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 :” دهعلا كرت : يأ (يسْنف)و 115

 2 9 ماع

 و اموزعم ايأر :يأ (ًامزغ)و

 مسإ وهو '"!صحسكلا كيحينمتاب يأ (ىحضت ال)طو 9

 1 ل 4( .

 يي قاف كاب اردن كأول دْلُْلا ةَرجش)و 0

3 
 : يأ (ًامارل)و 9 هش 0 عع

 اة اهدحاو هتاعاس :يأ (لبللا ىءانآ)و 0

) 

 ذم م

 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /283 : بيرغلا ريسفت /193 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ()

.3 

 3 3 ف وعلا نفت 3

 راهنلا عفتري نأ ىلإ سمشلا عولط نم ئيحضلا ليق / "ىحضلا " اذكه ةملكلا لصألا يف 8

 فصت نم بيرق ىلإ ء ءاحضلا كلذ دعب مث ادج سمشلا ضست سضيبتو
 : (برعلا ناسل) راهنلا

 ." اهضأ ةدام“

 ال يأ 34/2نآرقلا زاجم /ةيذؤم سمش كييصت ال . 19472: تدنقلا ىتاشم ب ةاوولك#

 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 283 : بيرغلا ريسفت / رحلا دجتف سمشلل ىحضت

 .سمشلا هبيصت ال 3

 ] : بولقلا ةهزن

 يناعم /283 : بيرغلا ريسفت /32/2 : نآرقلا زاجم /194/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .378/3 : هبارعإو نآرقلا

 253 تورقلا نسل"

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 283 : : بيرغلا ريسفت /32/2 : نآرقلا ناجم ©

50. 

 .283 : بيرغلا ريسفت /33/2 : نآرقلا زاجم /194/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 0
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 هاش وسنم
 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 ىلاعت اهخسن ...ةيآلا (7نآْرُقلاِب ْلَجَعَت الَو) :ىلاعت هلو

 ايلا. ىنصتت اق فت فلسا 7

 6 :ىلاعت هلوقو ('”َنوُلوَُي ام ىَلَع ٌربَصاَف " :ىلاعت هلوقو
 دقت ام ىلع '”فيسلا ةيآب ىلاعت امهخسن ناتيآلا ناثاه ()صّيَرَتُم
 .نيتلا خسنت ةدشلا نأ

 ريسفت / (صنلاب) 252 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / مهنولبنل : يأ 33/2 : نآرقلا ناجم ')

 . "مهل ةتتف كلذ لعجنل يأ* : 381 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 2853 : بيرغلا

 .114 : هط 2

 .120 : خوسنملاو خسانلا : دس 15 خوسفملاو حسافلا © مشت نيانأ"'

 .6 : ىلعألا

 امن

 .135 : ا

 : خوسنملاو خسانلا يق ةمالس نياو /45 : خوسنملاو خسانلا ىف مزح نبا ةيلإ بهذا ام انه

 .هشقاني ملو نيرسفملا نم ةعامج مساب 195 نآرقلا خساون يف ىزوجلا نبا هدر وأو 3

 'لوقب
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 .(!7ةيكم يهو .ءايبنألا ةر وس : نوثالثو ثلاثلا بزحلا

 ."””ةمايقلا تبرق :يأ (مُهُباسح ساّنلل َبَرَثْقا) ١
 هر ضال

 . ./ةلفاغ :يأ (مهب ول ةيهال)و 3

 5” تاو لا نك طب ىذا :عان طم ترك 3

 .هيلع عسوملا "فرتملا" و
 0 ري ات (َنيدماَح)و 15

 : ةمالس نبا /184 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا /45 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا ؟'

 .110/2 : فشكلا /124 : خوسنملاو خسانلا

 .383/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /284 : بيرغلا نيسفت ©

 ." هركذتو قحلا نع لطايلاي ةلوغشم " : 215 : بولقلا ةهزن ©

 .385/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /199 /2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 7

 .285/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /284 : بيرغلا ريسفت /201/2 : نآرقلا يناعم اقل

 . (صنلاب) 284 : بيرغلا ريسفت / انكلهأ : 35/2 : نآرقلا زاجم ©

 هتيأر و هتدجو له يأ ؟انالف تسسحأ له : لاقي ؛هوأر و هوقل يأ" : 35/2 : نآرقلا زاجم 7

 . " هتيقلو
 .٠ 9. ا عااا - (8 .٠

 : بيرغلا ريسفت / "نولجعيو نودعي نوعرسيو نوبرهي يأ" : 35/2 : نارقلا زاجم '

 ا
 .(صنلاب) 284 : بيرغلا ريسفت

 مفصلا: هنروفك 0
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 وهللا لصأو .ةأرملا :ليق دقو ءادلو :يأ (اوُهَل َدْحَّتَت نآ)و 7

 .(!7-اكنلا
 . 7” دنع نم أ (اَنَدَل قم)و

 7 ىريشلا» ءاامدلا ةناحنإ هلق - :يأ (هْتَمْديَق)و 18

 ا : أ (قهاَز) و

 ”!ءايعإلا وهو رسحلا نم نوعطقني :يأ ني الإو 9

 ولا و : يأ (نورشني)و 21

 00 يأ (مُكئاَهريِو 4
 5  (يّم نم ركذ اًذه)و

 مسا ق6

 .©)هلبق ةلزنملا بتكلا ينعي (يلبَق نم ٌرُكْذ)و
(210, 

 نوفكئاخ : يأ 1 نوم مد كرو 23

 .(!!!امكتلم ادحأو ايش :يأ (ًاقّيَر )و 0

 ةغلب دلولا ىهللا : لاق (ض) سابع نبا نغ "هدنسب" 200/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ؟')

 : 286/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 285 : بيرقلا ريسفت / "توم رضح

 " ...ةأرملا وهللا : ليقو دلولا توم رضح ةغل يف وهللا"

 .283 : بيرغلا ريسفت

 .ةحقصلاو هسفن

 باز

)3( 

 يقفل ريا

 .387/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /285 : بيرغلا ريسفت /36/2 : نآرقلا زاجم

 .388/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /285 : بيرغلا ريسفت 9

 .388/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /285 : بيرغلا ريسفت

 .285 : بيرغلا ريسفت

 .ةحقصلاو هسفن

)200 

0( 

8 _, 

4 

 .390/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو يا
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 مسالا | رع رع

 ل 7 الا موال ءرطملاب ءامسلا ينعي (اًمهاَنَقَتَف)و

 .امهنيب لعج يذلا ءاوهلاب امهقتف 2 1
 0 ش ءا را

 .”!هوجنلاب نيطايشلا نم ينعي (اظوفحم)و 2

 5) 17 أ ملال جيلا

 . 7 هكظفحي :يأ (مُكؤلكي) و 2
 .""!ةلجعلا هيف تقلخ يأ أ (61لّجَع نم و37

 كلذب يمس .”موجنلا رادم كلفلاب ينعي ((80كلف يف)و 3

 ةكلف هنمو نادتسا ىأ ةأرملا ىدث كلف :برعلا لوقت هترادتسال

 اما

 ا أيس موعلا يمس هنمو ءطاسيناب نورجي :يأ (نوحّبسُي)و

 بيرغلا ريسفت /254 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /201 /2 : هيارعإو نآرقلا يناعم : ءارفلا '')

 .390/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /286 :

 | 8 : بولقلا ةهزن "7
 .286 : بيرغلا ريسفت /201/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا أ

 55 تولقلا قواك

 4 : بولقلا ةهزن /255 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /39/2 : نآرقلا زاجم ©

)26 

 .يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 بيرغلا ريسفت / "..ةلجعلا وهو ناسنإلا نم لجعلا قلخ : هزاجم" 38/2 : نآرقلا ناجم 7
 تقلخ .,392/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "...ناسنإلا يف ةلجعلا تقلخ يأ" : 286 :

 ." ناسنإلا نم ةلجعلا

 .يآلا بيترت يق اهعضوم نع ةرخؤم
 154:1 تولعلا ةيروؤ

 رظناو / "ةكافلاك راص كلفتساو كلفتو ةيراجلا يدث كلف" كلف ةدام : ةغالبلا ساسأ ('9)

 .291/11 : يبطرقلا ريسفت

 .288/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم ''''

 ذ300



 (6) ساد عا. 41
 5: هتبيبش يف هاده يأ (لبق َنِ ةدشنز ]و51

 3 5 8 0 مى, يمي

 ليف نيو "عا يح وعول "اناكن :ىأ (ًاناَدُج)و 8
 (10) ع ع 5 نا

 عمج وشو ٠ ميجلا رسكب يئاسكلا هارقو 1 بلا :قيوسلل

 110١(

 (12) ءر دق قفل ع
 . 2 مهبيعي :يأ (مهركذي ىتف)و 0

 .286 : بيرغلا ريسفت /205 /2 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا ')

 340 4 داز يف امك لتاقم لوق وم

 2956 2 نووكلا نيديشج 7

 .340/4 : ريسملا دآؤ 3

 ةعفدلا ةحفنلا " : 202 : بولقلا ةهزن "ءيش ىندأ" : 393/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 7

 ." ةمظعم نول ءيشلا نم

 "2395/3 « هبارغإو نارقلا ناعم / * ماله هو:: يا" 2862 نيرغلا ريبجفت 9

1" 

 2361 يرغلا نينو

 .(صنلاب) 71 : بولقلا ةهزن /40/2 : نآرقلا زاجم
 .286 : بيرغلا ريسقت (9(

 : ةعبسلا باتك) ميجلا مضب (ًاتاذج) نوقابلا أرقو ميجلا رسكي (ًاذادج) ةدحو يئاسكلا أرق َى

 .(155 ريسيتلا 9

 .396 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /255 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 0

 .396 /3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /286 : بيرغلا ريسفت

2 

)2( 
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 01 ف خل ولا
 اودر :يأ (اوسكت)و 5

200 
 ادم درب نوكي ال ةمالسو :يأ (ًامآلَسَو ًادرب)و 9

 :ناهتلاب تعر اذإ اهل لاقيو ا :يأ (تّشَقَت )و 8

0 
 تحرسو تبرس

 0 7 (سوبل ةعنص)و 8 0 (ظ53)

 "لا ا مخلا

 ثار ملا لا 1 ةضاكإو
 ا 1

 ايا

 0000 ” وع" 207/2 نارقلا يناعف ءارقلا

 ريسفتلا يف ءاج" : 397/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) 287 : بيرغلا ريسفت /

 ."ةريح موقلا تكر دأ هنأ

 .287 : بيرغلا ريسفت ©

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صخلاب) 287 : بيرغلا ريسفت /41 /2 : نآرقلا زاجم ©"
399. 

 7 بيرقلا نلف 9

 :(صتلاب) 287 نيرغلا 00 12 501 8

 ."مكعنمتو مكزرحتل " : 374/5 : ريسملا داز / "مكزرحيل" : 53/17 4 ئريطلا نيسفت

 27 بيرخلا رست

 ردا نق يشمل ىو

 : يليهسلل مالعإلاو فيرعتلا /94 : بولقلا ةهزن /402/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 7

13. 

 .94 : بولقلا ةهزن 0 هبارعإو نآرقلا يتاعم 0 بيرغلا ريسفت ها (10)

 7 : نيرقلا ”رديسقت نب
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 "1و :يأ (مهرمأ ًاوُعّطَقَتِ)و 3

 لان دك ذلك :يأ (َناَرْفُك الق)و 4

 او :يأ (ماَرَح)و 5

رألا نم عقترا ام وهو شن :يأ ( (بدح نملو 6
 ض

 هيراقم وهو قدما نم هلضاو# : 7 يي :قأ (َنوُلسنَي) و

6 

(4 

 ”قذلا ند

 .1ةياوقلا نش وخلا َوّلآلو 7
 12-6 نزع رع

 اهيف يقلأ ام :يأ (مْنِهَج بصح)و 0598
 يشو ءابصحلا نم هلصأو

لب .داصلا ناكسإب ابصح انالق تبصح لاقي ٠ ضعلا
 نش سح

صحلا 0006 1 ا
 0 يك ب

0 

 0 حلا ىفوافجلا ءاكتعح

 .404/3 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / 288 :نيرغلا قست 42/2 نارقلا قا

 2887 يرحل مف ف تحرم 0

 . "تعاو ماوه ة لاف ءاوعجري نأ مهيلع مارح يأ" : 288 : بيرغلا ريسفت

 "288 : بيرغلا نيسفت / " عفترم ناكمو ةمكأ لك" : 211/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا (*
: 

 / "ةمكأ لك" .405/3 بارغإو نارقلا ققاعبب 'ةمكاو ضرألا نم زشن لك نم يأ

 -"عافترا يأ : ضرألا نم زشتو زشت " 78 : بولقلا ةهزن

 . "نوعرسي " : 224 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 256 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 7

 .224 : بولقلا ةهزن /288 : بيرغلا ريسفت 9

 .2885 + تيزغلا رينسقت

 ."ىصح ةدام" : ةغالبلا ساسأ 0 ةدودمم فلأب "اصحلا" لصألا يف

 8 : بولقلا ةهزن /288 : بيرغلا ريسفت "

 . "بصح ةدام" : برعلا ناسل رظنأ

 ءء(7

210) 
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 . 'اهتوض»: ىلا (اهَسْيِسَحْل و2 : 50 1

 :ليقو «2باتكلا اهيف .ةفيحصلا :يأ (باّتكلل ٌلجّسلا ىَط)و 4

 . السلا هيلظي ىبنلل ناك: تاك دهسا: كذشتلا نإ
 ضرأ ينعي :ليقو :ةسدقملا ضرألا ينعي (ضر آلا نأ)و 5

 حلا

 5 اقل هيلط نضمن نبأ (نوُحلاّصلاآ َيِداَبع اهُكِريِ)و

 .©هكتملعأ :يأ (مُكتْنَذآرو 9

 مكتاداعمب ملبعلا يف يوتسي ىتح : يأ (ءاوس يلع )و

 .0هكتذباتمو

« « 

 لعن يضاطم#

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 .257 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا "7

 يتلا ةفيحصلا" .406/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "ةفيحصلا " : 288 : بيرغلا ريسفت ©

 .(صنلاب) 118 : بولقلا ةهزن / "باتكلا اهيف

 نب يحي هدنس يفو (ض) سابع نبا نع 2662/7 : يدع نبال لاجرلا ءافعض يف لماكلا 9

 : نيكورتملاو ءافعضلا باتك) "فيعض " : يئاسنلا لاق / "يرصبلا يركبلا كلام نب ورمع

 / نانبل توريب ةفرعملا راد 1986 /ه 1 1406 : ط - دياز ميهاربإ دومحم قيقحت 9

 مالعإلاو فيرعتلاو /115 : بولقلا ةهزن /406 /3 : هيرعإو نآرقلا يناعم : رظناو

 .115 : يليهسلل

 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو /289 : بيرغلا ريسفت /213/2 : نآرقلا يتاعم : ءارقلا ©

3/. 
 .289 : بيرغلا ريسفت 9

 .408 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /289 : بيرغلا ريسفت /43 /2 : نآرقلا زاجم

 9 2 بيرغلا ريسفت 0
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 نميلافباةيآلا (' "7 نانككت د[ ناندلتمو ةواذو) نناستاةلوذق

 ”مالسلا هيلع يبنلا لوقب ةخوسنم يه :ةنسلاب نآرقلا خسن ىري
 نع ةياكح تلزن ةيالا نآل ةيكم يه :ليقو "”'رابج امجعلا حرج"
 هظفح هيحاص مزلي ال اميف درو ثيدحلاو ءاهظفح اهلهأ مزلي ةيشام

 برو ؛«تدسفأ ام نماض /ةيآلا يف (و54) ةميهبلا برف مئاهبلا نم

 ةيالا نوكت نأ زوجي الف : رابج اهلعفو ءنماض ريغ ثيدحلا يف ةميهبلا
 3 وجل رول 1

 مهضعب لاق (7” "هللا نود نم َنوديعَت اَمَو مُكَنِإ) :ىلاعت هلوقو

 لو يلا اوم

 ىسيع كلذي ينعي ... ةيآلا (("”ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإ)

 3 نإ ليقود" ادللا نوع نع دنع قف امديتإف ,مالسلا امهيلع همأو

 . 75 + تايرتالا 3

 .303 : حاضيإلا يف يكم /174 خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا ا“

 حرج" : لاق (ص) هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع 12 : ح لوقعلا باتك (869/2) 0

 /2) يراخبلا حيحص / "سمخلا ةاكزلا يفو رابج ندعملاو رايج رثبلاو رابج ءامجعلا

 حيحص / هسفن ظفللابو كلام قيرط نم ةريره ييأ نع 3 بابلا / برشلا باتك (0

 ...ثيدحلا رابح اهحرج ءامجلعلا : ظفلب ةريره يبأ نع 45 /ج دودحلا باتك /5) ملسم

 خساتلا يبرعلا نبا /303 : حاضيإلا /186 - 185 : خوسنملاو خسانلا : ساحنل

 .301/2: خوسنملاو

 .98 : ءايينألا

 / 124 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نباو /46 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا هلاق

 .304 : حاضيإلا ىف ىكم هاكحو

 101 ةايبقألا 7

 .304 : حاضيإلا ©
.- 5 

4 | 4 
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 .جحلا ةر وس : نوثالثو عبارلا بزحلا

م ام ةروسلا هذه تايآ يف اوفلتخا
 ١ "يندم اهنم امو ,يكم اهن

لإ ةروسلا لوأ نم نأرهشألاو
 يقب امو «يندم ةيآ نيثالث مامت ى

 ىلإ

 املس «ىكم اهرخآ
 يح 510 م ا

ةديبعو ةزمحو يلع ةزرابم
 نر اويل ولا 040ج هةهبنش ةبيشو '”!ةبتعل (

6 

 : 5 َباَذَعِ) هلوق ىلإ (ناَّمْصخ ٍناَّذَه) :هلوق نم

 ىوس ةكمب تلزن جحلا ةروس" : لاق سابع نبا نع : 186 : خوسنملاو غسانلا : ساحنلا "1

 نونموم مهنم ةثالث شيرق نم رفن ةتس يف ةنيدملاب نلزن نهنإف تايآ ثالث
 ةثالثو

/116/2 فشكلا يف يكم هلاق كلذ لثمو / ". ..نورقاك
 نبا لاقو /307 حاضيإلاو 

 1 يطويسلل ناقتألا يفو / "ةكمب تلزن" لا يحال

 تايآ عيرأ الإ ةينندم ليقو «تادأ رشعألا : ليقو .تايآلا (نامصخ اذه) الإ ةيكم اهنإ : لبق

 :هريغو ةداتق هلاق" 55 53 52 تايآلا (ٌميقَع ع ل نع ال

 لوق وهو يكمو يندم اهيف ةطلتخم يه : لقوا هوقو كادبحلا هلاك حلم هك ليقو

 ...ر وهمجلا

راحلا ىبأ فانم دبع نب بلطملا نب ثراحلا نب ةديبع وه ' 3
 ' م اهيف دهشتساو ار دب دهش ث

 /3 : ةباغلا دسأ / 1020/3 : باعيتسالا 34/1 قر 3:2 هعج قلاع تاقبط) (ه 2)

 .424/4 : ةياصإلا امه

 مالسإلا كردأ ةيلهاجلا يف: شيرق تاداس: نم ديلولا'قيأ سمشديع ني ةعيؤر نب ةقع وه

 .اهب لتقو نيكرشملا عم اردب دهشو

 .(205/2 : لمألا ةبغر /153 152 شيرق بسن /356/2 : ماشه نبأ ةريس)

 اردب دهشو مالسإلا كردأ ةيلهاجلا يف شيرق ءامعز نم سمش دبع نب ةعيبر نب ةبيشوم (

 .اهب لتقو نيكرشملا عم

 /8 : لمألا ةيغر 715 شيرق بسن /162 35160 : ربحملا /356/2 : ماشه نبا ةريس)

0 

شيرق ءامعز نم ءسمش دبع نب ةعيبر نب ةيتع نب ديلولا وه
 مالسإلا كردأ ةيلهاجلا يف 

 .اهب لتقو نيكرشملا عم اردب دهشو

 015 شيرق بسن /356/2 : ماشه نبأ ةريس)

 11:10/1 ق /2 : ج دعس نبا تاقبط : لوزنلا بيس يف رظناو /22- 19 : عملا "

 .416/5 ريسملا داز /176 : يدحأاولل لوزنلا بابسأ /131/17 : يىربطلا ريسفت
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 : هسييرغ

 لازلزلاو '!!ةلزلزلا :ةغللا لهأ لاق ءاهتكرح (ةعاّسْلأ َةَكَرْلَد) (1)

 كلذكو .'”!ةمايقلا نع ةيانك ةيآلا هذه يف ةلزلزلاف .ءيشلا كيرحت

 .(”"اهَلاَرْلَر ضَرآلا تكَْْر اَذإ) :ىلاعت هلوق
 مر وناشد وقوع ولست :يأ (ةعضرم َُس لَهذَتِ) و 4

 .(© ءاطيشلا ينعي ؛هيلع ىضق :يأ (هْيَلَع بتك) و 4

 7 9 ء ىيويربسص ©

 280+ ايل يي 0 5

 90ج يأ (ةقلخ - و

 .”!لمحلا تالوأ ىرتعي يذلا ظقسلا ينعي مهقلحل ٍريغ)و

 .' ''هرهلا ينعي (ِرْمْعْلا لّدَر أ ىلإ)و

 ه2 هي

 .4395/5 : يبطرقلا ريسفت /141 /3 : فاشكلا : يرشخمزلا 7

 .409 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /113/17 : يريطلا ريسفت 7

1 

 .(صتلاب) 290 : بيرغلا ريسفت / "ىسنتو ولست" : يأ 44/2 : نآرقلا زاجم ”'

 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /290 : بيرغلا ريسفت /215/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ْس

411. 

 143 يرلقلا قود

 2 : بولقلا ةهزن /296 : بيرغلا ريسفت ©

 .192 : بولقلا ةهزن /210 : بيرغلا ريسفت

 .290 : بيرغلا ريسفت /258 : نآرقلا بيرغ : يديزيل

 يأ" 290 : بيرغلا ريسفت / "فرخيو لقعلا بهذي نأ هزاجم " : 45/2 : نآرقلا زاجم

 هيف فرخي يذلا وه رمعلا لذرأ" : 413/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "مرهلاو فرخلا

 .".لقعي ال ىتح ناسنإلا

5 

١ 010 

11 
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م ةذوخأم ةسباي ةتيم يأ (ٌةَدم /
 كك رانلا دومه ن

2 

 مه تامه
 - أ

70 5 ١ 0 57 0-00 )11 
 ادترا يأ (هِهْجَو ىَلَع َبَلقْناِدو 6 8)

 ." 'يلولا (ىَلوَمْلآَرو (13)
 07 لا كالا (ريشعلا)و

 ندمان :يلظمللا لاقيوبا "قوارب 3 (ةللا ةردضصت نأ نأآ)و (15)

 290 ::بيرقلا قيسفت 745/2: ناؤقلا زاهي

 .1/3 هبارعإو نآرقلا يناعم /200 : بيرغلا ريسفت ©

 290 يفزغعلا نييك 3

 :ةحقصلاو هسفن #

 نم جهبي نسح يأ" 44 : بولقلا ةهزن / "حرشي يأ جهبي نسح" : ةحفصلاو هسفن

 .اضيأ ر ورسلا ةجهبلاو نسحلا : ةجهبلاو « مرسي يأ : هأري

 ربكتم : يأ" 290 : بيرغلا ريسفت / ' 'ربكتلا نم رتخبتي : يأ" : 45/2 : نآرقلا زاجم ©

 اضرعم : ينعي بناجلا : فطعلاو . ,هبناج الداع يأ" : 66 : بولقلا ةهزن / "ضرعم

00 

 20 وقتا وتوك

 291 : هسفن ©

 .ةحفتفلاو قو

 :ةةفسلاوب ةئيبقي 13

 "...هللا هقزري نل نأ : هزاجم " : 202 فاشل نافيا

308 



 اي يأ (ببسب)و
 . 7 ةنعلا بفقر ىلإ :يأ (ءامسلا ىَلا)و

 ."”'قئتخيل :يأ (عطقَيل متو
 | :يأ (ةدْيَك) و
 .لفيغ أ 500 417

 .؟ةاراحلا ءاملا (ميِمَحْلاَرو 9

 0 نأ (هيرهيصي 0

 ."' )هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ :يأ (ل 0 نم بّيّطلا ىَللاو
00 

 0 عضوم تسيلو ترفح يأ : ةمولظم ضرأ" : 467 : نآرقلا لكشم ليوأت _

 1 : بيرغلا ريسقت /260 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /47 /2 : نآرقلا زاجم 9

 ! + بيرقلا نوسفق 72607 نآرقلا بيغ ىديزرلا /218:2::نارقلا انم“ ءارفلا 9

 3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /358 : نآرقلا لكشم ليوأت /218 /2 نآرقلا يناعم : ءارقلا 8

417 

 291 ييرعلا نيسفو

 .218/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ”

 21114 ييرقلا يوَيشفَت ا"

 .291 : بيرغلا ريسفت /47 /2 : نآرقلا زاجم /220/2 : نآرقلا يناعم : ءارفل

 ةزّرجلا : عطاقملا "عمق" ةدام : برعلا ناسل / "طايسلا : عماقملا" : 150/3 : فاشكلا "9

 / "كلذ نم .ديدح نم عماقم مهلو) : ىلاعت هللا لاق سأرلا اهب برضي هنم ديدحلا ةدمعأو

 ."يبرع فورعم ديدحلا نم دومعلا : زرجلاو زرجلاو ةرزجلاو "زرج ةدام ' : هسفن
 ء(11)

 .418 /5 : ريسملا دازو /136/17 ك يريطلا ريسفت رظنا

 نيا

209 



 .؟"!هيقملا (فكاَعْلا)و 5

 .”'ودبلا نم ئراطلا (يِداَبْلا)و
 .ةيقاز انه ءابلاو ملل تانغلإ :يأ (مّلُظب داَحْلِإِب) و

 بحاص لاثم ىلع لجار مهدحاو ةلاجر يأ (ًالاَجر َكوُتاَيِ)و 7

 3 ا
 5 1 00 8 مر هى 5

 1 ارفسلا لوط نم رمّضض ىلع يأ (رماض ّلُك ىَلَع)و

 موي اهنإ :ليقو :ةجحلا يذ رشع ينعي (تاَموُلْعَم ماّيَآ يف)و
 (8) 5906 5 ٠

 . رحنلا مويو ةفرع مويو ةيورتلا

 قفل نيدتخلا | نيفاكلا)و

 قلحو طبإلا فتنو رافظألاو براشلا صق ينعي (مهُتَفَت)و 9

 011 ا

 يناعم ,291 : بيرغلا ريسفت /210 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /48 /2 : نآرقلا زاجم ؟')

 .421/3 : هبارعإو نآرقلا

 2017 ةييرفلا نست

 يناعم /291 : بيرغلا ريسفت /48 /2 : نآرقلازاجم /222/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .ةاغلمب تسيل ءابلا نأ هيقو 421/3 : هبارعإو نآرقلا

 .422/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /292 : بيرغلا ريسفت /49/2 : نآرقلا زاجم

 2092 بيرشلاا رنيم 0

 .422/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /292 : بيرغلا ريسفت /49/2 : نآرقلا ناجم

 202 تيركلا نويبكا"

 .ةحفسلاو هيو

 .424/3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /54 : نآرقلا لكشم ليوأت ©"

 .424/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /292 : تول نيبفك 150/2: خارقلا ناوي ال9
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 0 5 4 0 5 م ديلا

2 01 0 

 ةدوقومو ةتيم نم ةدئاملا يف ركذ ام ينعي (مُكيَلَع ىلتي اَم ًالإ)و

 ."!كلذ ريغو ةحيطنو ةيدرتمو
 م :عأ (قيحس)و 31

 .!هانركذ دقو ادبعتم :يأ (اكسنم)و 4

 .2نيعضاوتملا (َنيتبْحُمْلال و

 000393 : يأ (تلِجَو)و 5

 ىحضألا يف لعج ام / يهو 0 (ندنلا و 36 (و:55)

 ,27كلز هايشأو رحتلل

 ئرقو ." حيذلا دنع نرقت ذإ ءاهيديأ تفص دق :يأ (فاوص)و مذ رع ل 19) ل 2007 0 ا
 /3 : هيارعإو نآرقلا يناعم 292 بيرقلا ريسفت /225/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

414 

 هللا رئاعش يهو كلذ هابشأو عمجب فوقولاو رامجلا يمر ينعي " : 292 : بيرغلا ريسفت ا
 هللا ضرق ام لكو كسانملا رئاسو ةرمعلاو عحلا" : 424/3 : هبلرعإو نآرقلا يناعم /

 ."هيف طيرفتلاو هكرت مرحو هب مايقلا بجو ام ةمرحلاو تامرح نم وهف
 .424 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /292 : بيوقلا قيد
 .425 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /293 : بيرغلا ريسفت /50/2 : نآرقلا ان
 .لوألا ءزجلا نم 23 : ةحفصلا عجار 5

 .427 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 203 نولقلا قزق"
 ةكسلاو يلب"
 نآرقلا يناعم /293 : بيرغلا ريسفت / رظنأ : هريسفت يفو ' عيرلا" ليصل قف 7

 .3 : هيارعإو

(6) 



 3 8 5 2 ء1(4) 6 .

 .كوأد ةر وس ىف ركذيسو :تانفاص :يأ ' نقاوص عيسلا ريغ ىف

2 

 لفاطسلا (ناقلاَرو

 لأسي الو هيطعتل كب ملي يذلا ْ(َرَتعُمْلاو

 يب نابهرلا عماوص : ينعي (ٌعماَوص)و 0

 6!ىراصنلا سئانك يهو «ةعيب عمج (عّيِب)و
 دقو" عرس ةيئارسلاب اهلتما دوهنلا "سكاتك ينعي (تاولص)و

 0 اعلا تانناع تويم اين ؟لق
0 

 اهله ىلط رتب :يأ (ةّلَّطَعُم 0 45

 ديشملا نإ :ليقو ٠ نجلا وقوى دا وب :يأ (ديشم دم)و

)210 

(3 

10 

 لوطملا

 ريسملا داز يفو / (نفاوص) أرق هتأ دوعسم نبأ نع 163/17 : هريسفت ىف ىربطلا ىور

 .نونلاب (نفاوص) ءاوآرق ةداتقو سابع نباو دوعسم نبا نأ 432/5 :

 .293 : بيرقلا ريسقت /51/2 : نآرقلا ناجم ©

 يناعم /293 : بيرغلا ريسفت /51/2 : نآرقلا زاجم /226/ 2: قارقلا ناعم“ ءارقلا ©

 .428 /3 : هيرعإو نآرقلا
 .429 /3 : نآرقلا يتاعم /293 : بيرغلا ريسفت 220/2: ثارقلا نتاعف: + ءاوقلا

 / "نيباصلل" 293 : بيرغلا ريسفت / "نايهرلل: /227 /2 : نآرقلا ىناعم : :ءاوفلا 3

 ."نابهرلا لزانم|" : 127 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 430/3 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم
 /3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /293 : بيرغلا ريسفت 2261 2- نآرقلا ناعم : اذقلا 0.

 .47 : بولقلا ةهزن م0
 7 : بولقلا ةهزن /430/3 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7

 5 هبارعإو نآرقلا يناعم /177/17 : يريطلا ريسفت 9

 :192:: :تولقلا ةينننت

 432/3 ؛هبارغات خارقلا يناعم /294 : بيرغلا ريسفت ('9
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 7 5 5 27 500 5 تح

0 0 
03 

 . "هيلإ لفؤت غلق بهذ اذإ

 ترجف اذإ ةيشلا ينزدعا :لاقيارا" وكنا ينعم (نيزجعم)و

 نا

 , 90ه دقلا الج :ىأ (ىّنَمَتِ)و 2

 1 يف يأ (هتينمأ يف)و

 ."”'عضخت يأ (َتبْحُتَف)و 4
 ا رفاكلل نوكي نأ نع هيف مقع :يأ (ميقع موي)و 55

 1| ويع أ (اكَسْنَم)و 7

 يوكل مهنولوانتب :يأ (َنوُطَسُي)و 2

 ورمع ىبأو ريثك نيا أرقو ,فلآب نيزجاعم) ىئاسكلاو ةرمحو رماع نباو عفاتو مصاع أرق 1

 198 :نيسفلا 4390+ ةعبسلا ناتكا ميحلا يدا عم ىلا نيقب (هيويعم)

 نيدتاعم 263 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / ”نيدناعم " : 229 /2 : نآرقلا ىتاعم : ءارقلا ©

 .(صنلاب) : 192 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 294 : بيرغلا ريسفت /نيقاشم

 ده! ةدام" يرعلا املا نلت

 يديزيلا / نيطيشم. 229/2: نارقلا ناعم :ءارقلا ©
 / (صتلاب) : 263 +:نارقلا تيِرع :

 ا[ نهتلاب) 192+ وشل مدت

 "دسم تاجا: نركلا انهت نفت[ 0

 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 294 : بيرغلا رسقت /229/2 : ننرقلا نفاع ةاوفلا

433 

 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 294 : بيرغلا رسفت /22972 2 نارقلا قانجا 1 رقما 9

433/3 

 م

 434/3 + هيارغإو نازقلا ىتاعم / ةحفصلاو هسفن
 ..294 : بيرفلا ريسفت ''"
 .(صتلاب) 295 : بيرغلا ريسفت / هب نوشطبي 230/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''''
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 1 57 5 هو م

 "1 كواتحلا ىلا (مُكاَبتجا)و
5 2 

 .”/نآرقلا ينعي د ءاذه يق قيض نم يأ (جَرَح ن نم)و

 ”يلولا (ىل (ىَلوملا) و
 4 5 5 ها

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلااذه ىف

 اذإ !ئبنأل و لوُسُر نم َكلبَق نم اَنْلَسر اَمَو) :ىلاعت هلوق

 لل ا ال كرفت 91 هل ودق لانك وفا ولا وبب يالا (00 را 7 6 75 5) 5-2
 اهخسن ... ةيآلا (”7ةّماّيقلا َمْوَي مُكَنْيِب مكحي هّللا) :ىلاعت هلوقو ...ةيآلا
 ا نك اوردر ورح ق0 ةمكم 0 ليك قر 7 ييسللا نان تاق

 .ةمايقلا

 .439/3 : ةنادعإوب ناركلا ل 7295: تيؤقلا نيك

 .295 : بيرغلا ريسفت /231 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .(صتلاب) 495 : بيرغلا ريسفت / "برلا : يأ" 54/2 : نآرقلا زاجم 9

 .(نصتلاب) 293 :ييوقلا يوسف

 در
 خسانلا : رظناو /127 : خوستملاو خسانلا ةمالس نبأ /4 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 9

 .192 - 190 : ساحنلل خوسنملاو

 .6 : ىلعألا 7
 يف يتلاو 141 : ةيآلا ءاسنلا ةروس يف يهو (ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللاف) : لصألا يف 9

 .(َنوُقلَتْحَت هيف مُتْنُك اًميف ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللا) 69 ةيآلا : هالعأ ةتبثملا يه جحلا

 فيسلا 311500 اهنأ : لاقو 6 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبأ اهدروأ يتلا ةيآآلا 3

 جحلا (ميعّنلا تاّنِح يف تاحلاملا اوُلمَعو اوُنَمآ نيذلاف ْمُهَنْيِب مُكَحَي ِهَّلل تمي كلُملا) : يه

 ينعي فيسلاب ةخوسنم * 69 : ةيآلا هذه نأ : ليق : 94/12 : يبطرقلا ريسقت /56 :

 .(مكنيب مكحي هللا) : هلوقب ءافتكالاو ةقلاخم نع توكسلا
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 / (!'”هداّهج َّقَح هَّللا يف اوُدِهاَجَو) :ىلاعت هلوقو (ظ 55) 1

 ةمكحم اهنإ :ليق را ام َهّللا اوُقّتاَقِ) :'©2هلوقب ىلاعت اهخسن

 و ةفياشللا 5 وقتاو) : هو كلذكو 2 ,ةعاطتسالا 0
)26 

 ةنكم يىهو نينموملا ةر وس: نوثالثو سماخلا بزحلا

 : هسييرغ

 ”هريغو حذللا نم ماعلا لاي نضال

 ل

 35 5 1و تف 9( 8 5 ع مشي

 .(ةدجسلا ملأ) ةروس يف (( 0 ءآم نم ةلآلس) 10 2

0" 
 : حاضيإلا /128 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /192 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا 7

 ش .310

 16 ةةياضلا 9

 310 حانضتإلا /192 - 89 + توشنملاو خساتلا « ساحتلا "7

 102 تا

 : ةمالس نبا /192 : خوسنملا خسانلا : ساحنلا /46 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 9
 .125/2 : فشكلا /129 : خوسنملاو خسانلا

 .296 : بيرغلا ريسفت

 : ءارفلا لاق ."مورلا ةغلب ناتسبلا ىه : يبلكلا لاق" : 231 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 لاق) 296 : بيرغلا ريسفت / "سودرفلا : ناتسبلا ىمست برعلا اضيأ يبرع وهو"

 .(مورلا ناسليو نسحلاب صوصخملا ناتسبلا وه دهاجم

 .116 : بولقلا ةهزن /296 : بيرغلا ريسفت /231 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 .وم مَ نم ٍةلالَس نم هس لَ مثل 8 : ةدجسلا

 ب (7)
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 هيف حورل ل 3

 اذإ ءيشلا تقراط :لاقيو كا وس مس : يأ (قئارط مش 17

 ان
 . ضعب قوف هضعب تلعج

 ”7نوتيزلا هب دارملاو غابص :يأ (غّيص)و 20

 .اهيف لخداف :يأ (اًهيف كّلساَف)و 7
 ."”!اورشأ ىتح مهانمعن :يأ (ُمُهاَْفَرُتأ)و 3 هاد عة رع 6

 نك رف لوسلا اا سرق ءاثغلا لثم ىكله :يأ (ًءاَنغ)و 41

 والاول نيل رضوا نك نيكون نيرتاوتم :يأ (ىرت)و 44
 امك ءات ىاولا تبلقف ءىَرْنَو (ىرتت) لصأو .'"”ءيشلا عبتي ءيشلا يه
 290 نيارعلا نوجا 5

 .ءزجلا اذه نم 103 : ةحفصلا عجار مدقت دقو /192 : بولقلا ةهزن / ةحفصلاو هسفن ©

 .9/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /296 : بيرغلا ريسفت 7

 .296 : بيرغلا ريسفت /56/2 : نآرقلا ا ب

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / " هنيعب تيزلا وه غبصلا " : 233/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (*

 ."نوتيزلا اهب ينعي' 4

 .(صنلاب) 297 : بيرغلا ريسفت / "لمحاو لعجاف" : 57/2 : نآرقلا ناجم ©

 / "اوبجعأو اورفكف اورطيو اوغيو اهيف اوفرتأف مهيلع انكشو" +582 ناوعلا ناهم 7
 ةهزن / ...ةفحتلا اهوحنو هنم ةفرتلاو ءاوفرتأ ىتح مهيلع انعسو ,297 : بيرغلا ريسقت

 ."شيعلا نيل يف بلقتملا : فرتملاو كلملا يف مهانيقيأو مهانمعت " . 17 : بولقلا

 .151 : بولقلا ةهزن /13/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /297 : بيرغلا ريسفت
 2959+ :ييركلا نيتسف# 0(

 .56 : بولقلا ةهزن /14/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم "9

5 
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 (1) منع ية 2 7 2
كلذ هبشو نالكتو هاجتو ثارت ىفو ىّوَتَفلا ىف لعف

 . 

 عا يكس لى 5 ها حف 2 ا ل ول دك
 ثينأتلل اهفلأ لعج اهفرصي مل نمف :ةفورصم 2 ءارقلا اهتأرقو

. 3 59-0 : 
 .نيهجو ىلعف اهفرص نمو "رك لاثم ىلع

َ :40 
 * لعف نزو ىلع اردصم نوكي نأ قهو :ءارقلا لوق :امهدحأ

 56) :عفرلا يف لاقي نأ لوقلا اذه ىلع زوجيف ءارلا ىلع نيونتلا لخدو
 بصنلا يف فلألا نوكت ءًارتت / بصنلا يفو رتت ضفخلا يفو ٌّرتت (و

 59 5 ٠

 7 كي قتلا يم لد
 فلأ ىلع نيونتلا لخديو ةقحلم فلألا نوكت نأ :رخآلا هجولاو

 20 2 ع 7 و

 : أردعو أر ادخأ :يا (ثيداحأ)و 44

 .ة0(ملع :يأ (هَيآ مرو 0

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /297 : بيرغلا ريسفت /236/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ('
 36 بولقلا ةهزن /14

20 

 ...ءايلاب ىئاسكلاو ةزمح ةءارق يفو فلألاب رماع نياو عفاتو مصاع ةءارق ىف فقولاو نيونت

 .159 : ريسيتلا /446 ةعبسلا باتك)
 .128/2 : فشكلا رظنأ ©
 2362+ ةارقلا نادم ءازقلا"“
 56 رفا ةهوك ا

 1128/2: ففعل 22672 قارقلا نفاعس# ءازفلا

 / "اثيدح هتلعج ريخلا يف لاقي الو رشلا يف مهب لثمتي يأ" : 2 :قارقلا زاجم 7

 .(صنلاب) 297 : بيرقلا ريسقت

 297 + تيرفلا ريسفت'
5) 
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 ريغب (ارتت) نوقابلا أرقو هنع اضوع فلألاب فقولاو ةنونم (ارتت)و ورمع ويبأو ريثك نبا أرق



 ”اعرقيلا ةروتنا يف تمدقت دق (1وي و

 .””رمعتو اهب رقتسي اهنأ ديري (ِراَرَق تاّدو
 يفوتسأسو .'”نيعلا نم ذوخأم وهو ءرهاظ ءام :يأ (نيعّم)و

 .كلملا ة ةروس يف هركذ

 برعلا بطاخي دقو :ءهدحو دمحم اهب بطوخ (ٌلسرلا اًهيأ اَي) و 51

 فقبل لفقل عملاولا
 .""”هالسإلا ينعي مكنيد :يأ (ٌمُكُتْمأ)و 2
 "مههنيد يف اوفلتخا :يأ (مُهَرَمآ اوُعّطَقَتَف)و 5

 .ة”ابتك : يأ 5

 ”'عرسن :يأ (ٌعراَسْنِ)و 6

 7 يف :يأ (ةَّرْمَغ يف)و 3
 ّ : 59/2 : نآرقلا زاجم / "صضرألا نم عفترا ام" : 236/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (')

 يأ هموق نم ةوبر يف نالف : مهلوق لهنمو ءضرألا نم ةوجنلا يهو رسكيو اهلوأ مضي

 14/4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم (ةوبرلا) " : 297 : بيرغلا ريسفت / "ددعو فرشو زع

 دنع ىهو ةواير و ةوابر : نارخآ ناهجو اهيفو ةويرو ةوبرو ةوير تاغل ثالث ةوبر يف"
 "...سدقملا تيب انه ةوبرب ينعي هنأ ريسفتلا يف ءاجو عفترملا ناكملا : ةغللا لهأ

 .لوألا ءزجلا نم 55 : ةحفصلا عجار 7

 .15/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /297 : بيرقلا ريسفت ©

 .297 : بيرغلا ريسفت /237/2 : نآرقلا يناعم : 1 9

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /297 : : بيرغلا ريسفت /297 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

15. 

 .297 : بيرغلا ريسفت /237/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .16/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /298 : بيرغلا ريسفت أ"

 .16/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /298 : بيرغلا ريسفت /266 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 تعرسأ لاقي " : 17/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 298 : بيرغلا ريسقت 7

 ."تعرسأ نم غلبأ تعراس نأ الإ دحاو ىنعم يف تعراسو

 295: نيرفلا ويس 0
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 ." /نوثيغتسيو نوجضي :يأ (َنوُراجي)و 4
 . 0” يرقوملا نودحترت :يأ (نوصكنت)و 66

 :يأ موقلا رماس اذه :لاقي ءاليل نيثدحتم :يأ (ًارماس)و 7

 3 يمس

 ديري شحافلا قطنملاو بسلا وهو ارجه نولوقت :يأ (نورجهت)و

 00 م هيلع هللا ىلص يبنلل مهبس
 © نارقلا :يأ (487َلْوقْلأ اوُوينَيرو 48

  7١د 'يأ (مهر مهيأ ليو 7
 .”!اجارخ :يأ جرش 1

 9 م سس 007

 52008 : يأ 20 74
 لا ورا لا صقل ينعي (باَذَعْلاِب مُهاَنْدَحآ)و 5 - 526 2-6 : - 5 ' ١

 نوعفري : يأ" : 60/2 : نآرقلازاجم / ' نوجضي " : 239/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "''

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /(صتلاب) /298 : بيرغلا ريسفت / "روثلا راجي امك مهتاوصأ

 ." نوجضي" 1/4

 .18/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7 (صنلاب) 293 : ننرقلا وشفت /60/2 : نآرقلا زاجم ©

 .18/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /298 : بيرغلا ريسفت /60/2 : نآرقلا زاجم

 .لاقطأ عضوم يف لفط ةلزنمب امس عضوم يف رماسو '
 .18/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /299 : دولا يصل

 .”لوقلا نوربدتي " : لصألا يف ©

 .299 : بيرغلا نيد
 .19/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن 0

 .19/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /299 : بيرغلا ريسفت /61/2 : نآرقلا زاجم ”
 .299 : بيرغلا ريسفت (9
 .19/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /299 : بيرغلا ريسفت /61 /2 : نآرقلا زاجم "'"

 299 - نيرغلا ريسفت
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 سيدك أد رئاكتتلاو را عا لم

 تول ناش (باَذَع اذ ًاباَب) و 7

 ريخ لك نم ندم :يأ (نوسلبم)و

 ا نه ود دسقو ة ووكف : يأ 0 0 ىَنَأَق)و 9

 وه :ةداتق لاق ءلوقلا نم ىنسحلاب :يأ (نسحأ يه يتلاب)و 6

(3) 

 1 'ةرخآلاو ايندلا نيب ام :يأ (ٌحَرْرَيِ)و 0

 . "وها حفللا ةكلوب خفت تح( مقل 0

 مهنانسأ نع مههافش ترمش دق يأ (َنوُحلاَك)و

 . ."' '!اتؤاقش :يأ (اَنُتَوُقْسِ)و 6

 .2'كلاودعابت :يأ مرات )و 1081 (ظ 56)

010 

 نمو .ةرخسلا نم مهنورخسي :يأ نيسلا مضب هب (ًايرخس)و 0

 :ةفمتلاو ةيسقتا"'

 ."لتقلاو فيسلا : ليق * :19/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) ةحفصلاو هسفن (©

 ."ريحتملا نكاسلا سلبملا" : 20/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 299 : بيرغلا ريسفت

 ."نورحست“ انأف : ليصألا ىف“

 اذه نع نومعت " : 61/2 : نآرقلا زاجم / "نوفرصت" : 241/2 : نآرقلا كاف هزقلا ©

 .(صنلاب) 299 : بيرغلا ريسفت / "هنع نودصتو

 ؛(نمنلاب 299 +: ينزفلا نون ا

 0 : بيرغلا ريسفقت /61 /2 : نآرقلا ز يي

 .300 : را 0 نارا نيالا

 .23/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 7

 :ةحفيضلا وة هدعلاو هسفن "9

 ةسفيصلاو رملا و ةييقت 117

 24 : ةحفمملاو ييؤك 193

220 



 7 نسا نيتك |

 نوئزهتسي :يأ مهنم نورخسي مهنأ دارأف

 . "تال يقنف نود نيذلا "فا (َنيِدآَعْلا لاساق)و 3

 .ةايعل :يأ (تَبَعِإو 5

 .014ل ةجح ال :يأ (ُهّل اقر 17
06١ 

02) 

 ةيندم يهو رونلا هر قوس

 "هيف ضرف امب لمعلا مكانمزلا :يأ (اَهاَنْمْحَرَق)و 1
 .""!ةمحرلا دشأ يه (ٌةَقاَب)و 2
 5 !ءفدي : ىأ (اردي)و 8

 1 لا شب اقع تاكو

 كا أ (كفالاب)و

 ةزمحو عقان آرقو ٠ :نيسلا رسكب (ايرخس) رماع نباو مصاعو ىرمع وبآو ريثك نبا أرق -

 .160 : ريسيتلا /448 : ةعيسلا باتك) نيسلا مضي (ايرخس) يئاسكلاو

 يناعم / 300 : بيرغلا ريسفت /62/2 : نآرقلا ناجم /243/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا

 .131/2 : فشكلا /24/4 : هبارعإو نآرقلا

 .25/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / دهاجم نع 63/18 : ىربطلا ريسفت

 ."ابعل هلمعي طلخي نأ : ثيعلا "ثبع ةدام" : بغارلا تادرفم

 .(ضنلات) 300 بيزلا نيسفت / "نابي ألا4621/2 7 ةزتلا زاجيف أ"

 : ةمالسا قنا ر/ 192+ ةونقلاو فنفلا + نياحقلا /371 ةيتسلاو ركساتلا موو قبلا 3
 .133/2 : فشكلا /130 : خوسنملا و خسانلا

 يناعم /301 : بيرغلا ريسفت /63/2 : نآرقلا زاجم /243/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '"

 .154 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 27/4 : هبارعإو نآرقلا

 .(صنلاب) 99 : بولقلا ةهزن /28/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 .300 : بيرغلا ريسفت 0 نارقلا ..فيرق:# 5 5

 301: نيرغلا نيف /63/2 نازقلا ناجم ""

 .33/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /301 :.ةنيرغلا نينباقت 63/252 تارقلا زاجم

 ب ك(3)

1 
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 ."!/اهنع هللا يسكر ةشفاع اذهب بطاخي (ٌمُكَل ارتغ ُهوُيَسْحَك الو
5 00 )3 : 
 ني ناصمتج ينحيو كيف متإلا ”!ىلوت ىل مك اوتو

)4 
 تباث

 ايندلا يف هب هللا هالتبا ىذلا ىمعلا باذع ديرب (ميظع ُباَذَع ُهَّل)و

 0 رخآلا يف 5 هرمع رخآ

 انك أ (مهسُفُن :اي)و 12

 مدقت دقو « ذهنه ىأ (اوذاج لولو 13

 متضخ :يأ (مكضقأ)و 14

 ا :يأ (ُهنوُقَلَتِ)و 5

 .34/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /301 : بيرغلا ريسفت '')

 . يوك“ لضألا يو“

 5/4 هبارعإو نآرقلا يناعم /87 /18 : يربطلا ريسقت

 موب مالسالا يف معتم ةيلولا وأ يراخيلا ىراضتالا هلرح قمرا قياديا نبا نانتست وه

 ةيلهاجلا يف شاع (ص) هللا لوسرل ارعاش انابج ناك هنآل ًادهشم (ص) يبنلا عم دهشي

 .(ه 40 دعب يفوت) اهلثم مالسإلا يفو ةنس نيتس
 /139 : ءارعشلاو رغشلا ةبيتق نبا /215/1 : ءارعشلا لوحف تاقبط : مالس نبأ)

 .(62/2 : ةباصإلا /134 : نايمعلا تكن /5/2 :ةياغلا دسأ /341/1 : باعيتسالا

 نب ناسح وه مهضعي لاقف (هربك ىلوت يذلاو) : هلوقب ينعملا يف ليوأتلا لهأ فلتخا دقو -

 لثم لولس نب يبأ ني هللا دبع : مهضعب لاقو (ض) ةشئاع نع يور لوق اذهو تباث

 باوصلاب كلذ يف نيلوقلا ىلوأو : يريطلا لاق مهربغو دهاجمو (ض) سابع نباو ةشئاع

 :يربطلا ريسفت رظنأ "يبأ نب هللا دبع ناك كفألا ةبصع نم (هربك ىلوت) يذلا لاق نم لوق

8 89-87 
 .35/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /88/18 : يربطلا ريسفت 0

 .301 : بيرغلا ريسفت /64/2 : نآرقلا زاجم

 .301 : بيرقلا ريسفت /64/2 : نآرقلا زاجم

 .301 : بيرغلا ريسفت /64/2 : نآرقلا زاجم 9

 .301 : بيرغلا :ريسفت /64/2 : نآرقلا زاجم 7
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 هخوسنم

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 لاق ... ةيآلا (''”َنوُعَشاَح مهتالص يف ْمُه َنيذلا) :ىلاعت هلوق

 يف ءامسلا ىلإ رظني ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ :نيريس نبا
 لاق و فتم فج راهو هاذا كرت ةيكلا هده كلوش ملف هةفذلاح

 يف تافتلالاو ملكتلا نم هيلع سانلا ناك امل ةخسان يه :مههضعبي

 . 7 يتالده قلع نومانسلا لقا اةرآلا هذه تلذن ملف ةةقاضلا

 خسني مل هنأل :خوسنملاو خسانلا باب نم سيل اذه نإ" :ليق دقو
 لكل مسان ةليك نازقتلاو ةيدلغااوفانك اسم ديف اننإو ::ةكس ةلوءاف ازرق

 يف هيلع اوناك يذلا نإف .هلصحي ملو '””يكم هركذ لوق اذهو .7كلذ

 .نيبرض ىلع افنآ هتركذ امم ةالصلا

 يف تافعلالاو ملكتلا 7 نم هيلع نانلا ناك اف «نمهذحلا (و55)

 اهنإ ضي وتلا لإ نار نكح روف قا نييوعما دمنا داما
 .ةيلهاجلا لاعفأ هبشي ام مهلعف نم تخسن

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع نيريس نبا هركذ ام :يناثلا برضلاو
 كرت «ةيآلا هذه تلزن ىتح هتالص ىف ءامسلا ىلإ رظني ناك هنأ ملسو

 ءادسكلا ىلإ ملنوو جلطه تان ىدتلا نال دس هيك نكي وخلل

 :ىاولا ةدايؤب "نيذلاو "+ لصالا فو" /2:نونمؤملا "'

 51 ا يقنالا «نووفلا داكنلا 192 قوتي سال ياهنلا 7“

 .192 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 3

 ١ 11 منصبا"
 " عل

 فيلأت هل اهي أرقأو ةبطرق نكسو ءدلو اهبو ناوريقلا نم هلصأ ؛ئرقملا يسيقلار اتخم نب دمحم نب شومح نب بلاط يبأ نب يكم دمحم وبأ وه

 ه 437 : ةنس يفوت نآرقلا بارعإ لكشم باتكو نآرقلا يناعم لكشم باتكو هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا : اهنم ةريثك
 تاقبط /316/1 : رايكلا ءارقلا ةفرعم /309 /2 : ةياهنلا ةياغ / 346 : جابيدلا /313/3 : ةاورلا هابنأ)

 .(ظ 129 : قرولا : ةيكلاملا تاقبط /331/2 : نيرسفلا

 هم



 هللا ىلض:ىبنلا لظن نسيلو“ةيآلا انيتهست' ةنس: كنا امنإ هتالص يف

 .تافتلالاو ملكتلا نم مهتالص يف ذئموي سانلا رئاس لعفك ملسو هيلع

 هلوقب ىلاعت اهخسن ... ةيآلا ((!!اودلجأف يتازلاو: ةيئاؤلا) :نلاع# هكوقاو

 ليقول 7 كادعلا 2: تاقيصمتتلا نعام عم نييلعف) "© وايؤلا ف

 باوصلا وه اذهو ءصيصخت وه امنإو :خسني كلذ سيلو ةمكحم يه

 0_0 نيتيآلا نيتاه يف لاقي نأ نسحي ال يذلا

 بيسملا نبأ لاق ... ةيآلا (”!ةّيناَز الإ ٌحكْنَي آل ينازلا) :هلوقو

 ... ةيآلا ("هكنم ىمايآلا أوُحكْناَو) : (6) لق ىااخت يشي يرعكاو

 فالتخا ىلع فلسلا ضعب لوق ىهو .(”ةمكحم اهنإ :سابع نبا لاقو
 .""اهانعم ليوأت يف مهنم

 نزع ا را ال اع و

 در ةلوق نبل ايفل | نجلا ايه واقو يكس داو فسح قألأ

 انضر فافتتمالا لا يلمس تسل يفز :ليقو (' 31و اك تيذلا

4 0 11 

 .314 : حاضيإلا ©

 .257 ءاشسنلا

 314 عامنالا فز

0 

 .312 : حاضيإلا /193 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا

 ك0

 .312 : حاضيإلا /193 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (9'

 وأ انزلا يف ةدولجم ةيناز الإ حكني ال انزلا يف دولجملا انه ينازلا لاق نم مهنمو .ءطولا انه حاكنلا : 2000 5

 (ض) سابع نبال لوألا لوقلاو . .اهجوز ىلع قفتتواهانزب بستكت يتلا ةينازلا يه لاق نم مهنمو ةينازلا كلذكو ةكرشم

 32-313 حاضيإلا 194/193 سلا ردا دلل رسل كاب حل

 كي
 5 اي
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 يضر ” تت اددعلا ةييوصع نافوتل "ليقوم الكلا مامت نم ىه

 تليق تبت نإ كنإ ل !ةركب يبأل هنع هللا

 رثكأ هيلعو رهظألا وه ةمكحم ةيآلا هذه نأب لوقلاو .2كتداهش
 كلذ ريغ يفو انه اه عجري نم ىلإ ءانثتسالا يف مهنم فالتخاب ءاملعلا

 1 آلآ هذه ليوأت نم

 .('"7تانصحملا نومري نيذلاو) ىلاعت :هلوقو (ظ 57)

 .('””مهجاوزأ نومري نيذلاو) :ىلاعت هلوقو

 ناعللا ةيآب ىلاعت امهخسن ناتيآلا ناتاه : ملعلا لهأ ضعب لاق

 سيل كلذ نأو ناتمكحم نيتيآلا نإ :ليقو .'”/ليلقب اذه دعب ةروكذملا

 . صيستتو ناكل ومن انكإ خسني
 تاوطخ اوعبتَت آل اوُنَمآ نيذلا 74 اَن) : نوثالثو سداسلا بزحلا

 38 حاضيإلا (')
(2 

 /115/2 : ةباصإلا 391/1 : ةياينلا ةياغ /145) 37 ا ل 0 0 دعس كاققلإ

 ,]108 : ءافلخلا خيرات

 هللا لوسر ىلوم انأ :لوقي ناكو ثراحلا ىلإ باستنالا كرت ملسأ الو هيلإ بوسنم ةدلك نب ثراحلا نب عيفت وه ©
 (ه 50 : ةنس ةفوكلاب يفوت (ص)
 .467/6 : ةباصإلا /38/6 /354/5 : ةبلغلا دسأ /1445 /4 : باعيتسالا /284/4 : دعس نبل تاقبط -
 ."كتداهش لبقأ بت" : هيفو /314/2 : خونسملاو خسانلا : يبرعلا نبا 3

 نوكيو بات ناو. دبا فذاقلا ةداهنش لبقت الو: نيقسافلا ىلإ مري ::ليق" :1317 : خاضيإلا ©

 .(ادبأ) ىلع لوقلا اذه ىلع فقولأ
 .4 :روذلا ا"

 .6 : اهسفن 7

 314 : حاضيإلا / اعم نيتيآلل ةبسنلاب كلذو ,48 ,47 : خوسنملاو خسانلا : مخ نا" .

 تنعل نأ ةسماخلاو) "7" رونلا "ناعللا ةيآ وه خسانلا هدنع امهالكو يلوألا ةيآلل ةبسنلاب

 .(نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا
 .316 : حاضيإلا

5 



030 5 4 

 .”رهطي :يأ (يَكَرُي)و
 نأ ناو ”'نكمنملا يهد .ةيلآلا قم: كلخك أل“: (لك (لئاَيآل)و 2

 ايأ نآل :رهظأ لوألاو .“ لد ا ا ا اع اه وع

 ىلع قفني ال نأ فلح دق ناك ,2"'ةيآلا هذه هيف تلزن يذلا قيدصصلا ركب

 .7ةشئاع يف ملكت نمم ناك هنأل ,(؟7طسم ةتلاخ نبا

 ."""مهباسح :يأ (ٌمُهَتيَدِ)و 5
 الإ قيلت ال تاملكلا نم تاثيبخلا نأ ينعي (َنيِديِبَحْلل تاَئيِبَحْلا) 6

 21 -ن وتلا 17
 ."اكز' لصألا يف 2(

 ت12 كي رقلا نييك

 :ةهفضلاو هسفن ©

 .36/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت /270 : نآرقلا بيرغ : ئديزيلا ©

 عضوم هلو تمسقأ : تيلآ نم لعتفي الو : هزاجم " : همالك صنو : 65/2 : نآرقلا زاجم

 .واولاب تولا نم رخا
 .36/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت ©

 0002 يل يلا

 ةصق يف نيضئاخلا نم ءفوع : همسا ليقو .هيلع ىرجي ركب ىبأ ناكو ءاهلك دهاشملاو

 .(ه 34 : ت) كفألا

 /394/4 : ةباغلا دسأ /1472/4 : باعيتسالا /26/1 : ق/3 : ج دعس نبا تاقبط)

 .(408 /3 : ةباصإلا

 .122 : مالعإلاو فيرعتلا يليهسلا /248 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ©

 .4//3 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت "©
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 ٠. 'هلوق ىنعم كلذكو .'!سانلا نم نيثيبخلاب
 .(تائيبَحلل َنوُتيِبَحلاَو)
 الإ قيلت ال لوقلا نم تابيطلا نأ ينعي (َنيِبّيَطلل تابيّطلا)و

 ."7هلوق يف ينعي كلذكو سانلا نم نيبيطلاب
 .(تاييَطلل ٌنوُبيَطلاَو)

 كفألا نيح يف تلزن امنإ ا نقيل نو شالا "وه اذه

 ةشئاع ينعي (َنوُلوُقَي امم نوءربَم كتّلوأ) :ةيآلا رخآ يف لاق هنألو
 ا

 هأانعم :ةيبرعلا ءاملع ضعب لاق (اوسناّتسَت 5-7 7

 ,ناذكتسالاب رادلا يف ام اوملعت ىسسصح مه ضعي لاقو 0

 00 هاون مريم

000 

1 

 دشر مهنم متسنآ َنِإَف) :ىلاعت هلوق .هنمو دحاو نيلوقلا ىنعمو

 نيل قنابل رحنا نعبد ندم ةزاق جس و 30: ةوتمو ل كلوا
 .0ههيلإ لوخدلا نوديرت

 ايا نا كولو اولا نيب ووستللا ندا

 .37/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت /248/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 4

 .86 : بولقلا ةهزن /37/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت ع

 .37/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /302 : بيرغلا ريسفت /248 /2 : ءارفلا 5

 .108 - 106/18 : يربطلا ريسفت رظنأ ”

 نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاقو /302 : بيرغلا ريسفت /249/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ا"
 نينموملا نم فذق نم لك كلذكو لطعملا نب ناوفصو ةشئاع يأ" : 38/4 : هبارعإو
 ' ...تانموملاو

 .196 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 39 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /303 : بيرغلا ريسفت
 16 7 ءاسنلا '

 .39 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /303 : بيرغلا ريسفت أ“
 .196 : خوساملاو خسساتلا : ساحنلا 3
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 ءاريخأتو اميدقت هيف نأو اودذاكست
 اهلهأ ىلع 00 لو

س عربا 0727
 يو ا

 0 ا

 4( .٠ 5 0 . . 3( هع كى

 ا م ع او
 ماا كان

يي ءاملع لاوقأ نم انمد 5 ا 1
 يرو 

 تدع
 : : 0 عجم 2

 نلع فلا تزويسلا نكح ع نب لاق 00

 يه :ةيفنحلا نب دمحم لاقو .' ” وزوفاجلا اهلزني يتلاو سانلا قرط

 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 8 : يربطلا ريسفت /249 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا '')

195 -196. 
' 

 ىلا ىذع نود 196 : خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا هركذو /111/18 : يربطلا ريسفت

 .دحأ
 ١

 195 ول والا ساحنلا /109/18 : يربطلا ريسفت (9

 7195 عودا يالا ساحتلا /109/18 : يربطلا ريسفت 9

 1195, ةوعقلاو عطل ساتر 41

26( 

 لهآ نداتشي نإ هو سنإلا نم لاعفتسالا : سانئتسالا نإ 112718 ىوشتلا ديسنقك 9

 000 0 ا ام

سا ىلإ اوسنأيو كلذ يف هل مهنذإ ىلإ سئايلف
 ' 210 برعلا نع يكح دقو «مهايأ هئاذئت

 ادحأ اهدف ىرت له رظنأ : ىنعمب رأدلا يف ادحأ ىرت له «سنأتساف بهذإ

 / "اههايشأو تاناخلا : نيرفاسملل ذختت يتلا تويبلا" : 249/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 قدنفلا ناخلل لاقيو تاناخلا ينعي هنأ ريسفتلا يف ءاج" ,39/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 . "قتنفو

 .195 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا
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 ةنيدملا قيرط يف تويت ىه :دهاجم لاقو :"”قاونسألا توييو تاقاحلا

 دبع لاقو '”'نذإ ريغب اهلوخد يف مهل ندأف .مهعاتمأ اهيف سانلا عضي

 . ا رشسالاو تاير انسي يف راجتلا تيناوح يه :ديز نب نمحرلا

 سولجلا الو اهلوخد لحي ال راجتلا تيناوح نأب هنع بوغرم لوق اذهو

 ديغ] :لوقي 0 ا مهب 0 يهو اهباير هدأ نذإب الإ [اهيف

 0 (مكل عاتم 57 («يبايرأ ناجتلل هاك ايقاع ني محل عاتم

 هنمو ,ةعفنملا :ةغللا يف عاتملا لصأو '”'هكب امم اه دك نوه رش 5 عاتم

 8 'كب عقن يأ كب هللا عتمأ :هلوق
 . ٠ كد ةفقو ناهاشولا و علموا نإ ؟ليق (َنهَتَنِيِز) و 1 0 :

007 00 
 لحكلا :ليقو «متاخلاو فكلا هنإ :ليق ('0َّهْنم َرَهَظ اَم)و

 سأآرلا نأل از ينصر اصب عمو ىش ةقراحراو (ظ 58)

 ا هب ىطغي يأ هب رمخي

 يف نوكت يتلا تاناخلا يه -ةيفنحلا نيا لاق" : [[4 11/1 18 : يربطلا ريسفت '')

 تاناهلا تويب يه - ةيفنحلا نيا - لاق : 196 : خوسنملاو خسانلا :ساحنلا / "قرطلا

 .قاوسألا تويبو

 .196 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا /114/18 : ىريطلا ريسقت 7
 .196 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /115/18 : ىربطلا ريسفت ©

 :196:: عويضلاو خشافلا# نياحتلا 7115 18+ ىرتطلا نيسفت
 .39 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 .196 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا /249 /2 : نآرقلا يتاعم : ءارقلا ا”

 .39/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /303 : بيرغلا ريسفت /249 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ك

 ."هجولاو بايثلا يه رهظت يتلا" : 39/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 .303 : بيرغلا ريسفت /249 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "
 87 : بولقلا ةهزن /249 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''"

(5) 

229 



 1 5 5 َّ 5 ادا نت

 .'”نهجاوزأ :يأ (نهتآوعبل ّالإ)و
5-5 

 دك كك

 درجتت نأ اهل لحي ال ةملسملا نأل تاملسملا ينعي (نهئاسن ىأ)و
 (2)+ فاح لأ

 . ةرف يديا نيب

 .”هرهلا خيشلاو لفطلاو يصخلا

 .”!اهومهفي مل :يأ (تار وع ىَلَع أورِهْظَي مَل)و

 توص عمسي الثل نيلجرلا ىدحإب :يأ (نولَجَر أب َنْيِرْضَي آل)و
 . لك اذهل غيت لاجزلا نم ةووشلا نإف .""لككاخلا

 . نا اهدهاو:لاجولاو ءاستلا نمادل ودام نما لاو

 .ةباتكلا نوبلطي :يأ (ٌباتكلا َنوُغَتِبِي) و 3

 .('”!فافع :يأ (ًارّيَخ مهيف)و

 65/21 نازقلا ناؤس '''

 .41/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /303 : بيرغلا ريسفت /250/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 2

 ,303 7: بيوفلا ويست 2 : نآرقلا ها

 .303 : بيرغلا ريسفت /250/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 ."اهومهفي ملو اهوفرعي مل يأ" : 304 : بيرغلا ريسفت ©
 .40/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /304 : بيرغلا ريسفت /250/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 40/4 : ةنارطاو ناوقلأ اف 7

 .304 : بيرغلا ريسفت /65/2 : نارقلا زاجم 5

 .40/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /304 : بيرغلا ريسفت /251 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 ... ةيآلا (مُكَتأَمِإَو مُكداَبع نم َنيحلاّصلاَو ْمُكْنِم ىمايآلا اوككنأو) : ةيآلا يفو !''

 .40/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /304 : بيرغلا ريسفت /251 /2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ('''
 ."ةئامأو افافع' .304 : بيرغلا ريسفت "2
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 1 َع نجلا 2

 .'''مكئامإ :يأ (ٌمكتايتَف)و
 ."”انزلا ىلع :يأ (ءآقبلا ىَلَع)و 2

 ةييسيعام ةغلا ساو ف و هوك :يأ (ةاكشم)و 3

 صتخت ال اهنإ للا تعتني يفور لاق "٠٠ هيجل" ني هااشإ اقل

 لظلا يف ادبأ نوكتف برغتب صتخت الو سمشلا يف ادبأ نوكتف قرشتب

 ."؟!اهل معتأ كلذو ءاهنالوادتي لظلاو سمشلاف نيرمألا تعمج اهنكلو
 .”نيقيلا ىلإ كشلا نم بلقنت :يأ (هيق ٌبّلَقَتَتِإو 7

 .304 : بيرغلا ريسفت /66/2 : نآرقلا زاجم /251 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .304 : بيرغلا ريسفت /60/2 : نآرقلا زاجم /251 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 .305 :بيرغلا ريسفت /327 : نآرقلا لكشم ليوأت /66/2 : نآرقلا زاجم /251 /2 : نآرقلا يناعم : ارا

 .33/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم (”
 .43/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /305 : بيرغلا ريسفت /328 : نآرقلا لكشم ليوأت 5 غل

 .44/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /305 : بيرغلا ريسفت رظنأ

 .45/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /139/18 : يدبلسلا ريسعت

 .45 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /328 : نآرقلا لكشم ليوأت /66/2 : نآرقلا زاجم
 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /305 : بيرغلا ريسفت /253/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 35

47. 

(6 
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 هناك نيميسلا هونخ يف راهنلا فصن هارتام (بارسلا)و 9

000 

 هنيعي عاقلا وه ةعيقلا :ليقو .عاق اهدحاو ناعيقب :ىأ (ةعيقب)و

 0 ١
 هل مل عمجب سيلو

 هاه
4 

 0 7 تفص :ىأ تلاتاتمر ق 41
 ا

003) 

 : بيرغلا ريسفت / "رحلا دتشا اذإ راهتلا فصن نوكي 500 66/2 : ارق نا 0

 لوأ يف هتيأر ام "لالا "و راهنلا فصن ءاملاك سمشلا نم هتيأر ام" )بارسلا) / 5

 بيرق هيفف 47/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو / "ءيش لك عفري يذلاو .هرخآو راهنلا

 .اذه نم

 .305 : بيرغلا ريسفت /66 /2 : نآرقلا زاجم ©

 .172 : بولقلا ةهزن /67 /2 : نآرقلا زاجم ©

 :306 2بكرشلا ننسي كلا

 .قوسي يأ : 67/2 نآرقلا زاجم / (يِجْري) ةيآلا ينك"

 يناعم /306 : بيرغلا ريسفت /67 /2 : نآرقلا زاجم /256/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .49 /4 هبارعإو نارقلا

 .49 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /306 : بيرغلا ريسفت /67 /2 : نآرقلا زاجم 7

 .49 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /63/2 : نآرقلا زاجم 9

 .350/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /306 : بيرغلا ريسفت /68 /2 : نآرقلا زاجم ©
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 ناهتلا بايث يلا ليللا بايث نم هجورخ 9 6 امأ يهو هتر وع فشكيف

 بايت ىلإ راهنلا بايث نم هجورخ دنع امإو ءرجفلا ةالص لبق كلذو

 ةريهظلا تقو كلذو ,ةلئاقلا مونل اضيأ بايثلا هعضو دنع امإو

 2 1 هس 2
 ." فشكت اهي ةروعلا نال (تار وع لافت نفامنشس تاكو ةقالخلا ةذهف

 هذه ريغ يف مهلوخدب سأب الف مكمدخ مهنإ :يأ ا

 .(9لاجرلا ينعي مهب نم َنيذلا)و 59 26 . 5 .
 6 كندي ةنيحس نعاف اهددحلاو اجعل ينعي (دعاوَقْلا)و

08 

 68/2 : نآرقلا زاجم / "نيهركتسم ريغ نيعيطم ' : 257 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 4

 . "306 : بيرغلا ريسفت / يل داقنإ : يل نعذإ : لاقي نيذاقنم "نيمدختسم نيرقم : يأ"

 عم عارسإلا ةغللا يف ناعذألا" : 50/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ' نيعضاخ نيرقم*

 ..ةعاطلا

 225 يولع هون
 0 55 تكافل 55 ِ 2 َِ ننزل )3(

 .(ةغايصلا ى ل طم ىف كفل رس 207 > نيود بسلا
5 

 .(صتلاب) ةحفصلاو هسفن

 .(صنلاب) 307 : بيرغلا ريسقت / "رارحألا ديري" : 260/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / ةغادصلا ىق طيسب فالتخا غم) 308 - 307 : بيرغلا ريسفت "”

 ."جاوزلا نع نع تدعق يتلأ يهو ,ةدعاق عمج" 50
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 نة

 ."'”ءادرلا ينعي (َنُهَباَي

 ."7تارهظم :يأ (تاَجّرَبَتُم َرْيَغِ)و
 .ة!ءادرلا نيقلي ال :يأ (َنففعَتَسي نأ

 .""مكتاسن لاومأ نم :يأ (مكتوُيب نم ًاوُماَتِإ و 61
 سال جاه رمل

 .(”اديبعلا ينعي (هَحتاَقُم ْمُكَلَم ام)و

 0 عم

 وق ص

  ه) 1

 اذه لزتأ امنإ :ليقو :ةعمجلا موي ينعي هل 62
2 

 نذإ ريغي نوللستي موق ناكو ءقدنخلا رفحل سانلا عامتجا يف

 لوسرلا ميظعتب ىلاعت مهرماي ءةهءادش أ (لوسرلا ءآعدإو 3

 0 يع اوكا وا وقتال وست ان هدو اسأل قل وفدا ءاذنلا قف 0

 تللس :لاقي ءادحاو ادحاو مكنم نوجرخي :يأ (مكْنم نوللستي)َف

 .53/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /308 : بيرغلا ريسفت /261/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 0

 .192 : بولقلا ةهزن /69/2 : نآرقلا زاجم ©

 .53/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /308 : بيرغلا ريسفت /261/2 : نآرقلا يئاعم : ءارفلا 9

 308:3: نيرقلا نس 9

 .هديع لزنم كلمي ديسلا نأل ديبعلا تويب : ينعي ' : ةحفصلاو هسفن 7

 .45 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /308 : بيرغلا ريسفت /275 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا

 .227 : سابقملا ريونت /174/18 : ىربطلا ريسفت /309 : بيرغلا ريسفت "7

 .75/15 : يربطلا ريسفتو /309 : بيرغلا ريسفت 3 يف امك نسحلا ل لوو يب 1“

 ١. .177/18 : يربطلا ريسفت رظناو /309 : بيرغلا ريسفت

 /177/18 : يربطلا ريسقت /309: بيرغلا ريسفت /262/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '9

 .55/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
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 ع مكرشلا اذإ اذ هن

 ذولي ذالو ءاذاول ذوال :لاقي ءبحاصب ارتست :يأ (ًاذاول)و

 . ا
 يهو / رفل ةر وس 1 اقرفلا

 ا ردتكتلا ةنيللا ياعونسا وأ" ا (َكَراَبَتِ)و ! 30+

 .باتكلا اذه متح باب يف هركذ يفوتسأسو

 وما

 ."©لطابلاو قحلا نيب قرفلا :يأ (َناَقْرُقْلا)و
 0 : يأ (ًاروشن)و 3

 (5)بذك :يأ (كفإ)و 4
 9 هنأ ع در

 . "فدو :ىا (هارتفإ)و

 0 00 (ًاءوُد)و

 225 يولعلا ةهزك 909 «ييوفلا نيسقق“ل"

 يناعم /309 : بيرغلا ريسفت /69/2 : نآرقلا زاجم /262/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 .56 : هبارعإو نآرقلا

 : ةمالس نبا / 202 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /48 : خوساملاو خسانلا : مزح نب

 .144/2 : فشكلا /136 : خوسنملاو خسأنلا

 .57/4 : هبارعإو نآرقلا مكب ا يناعم : ءارفلا

 6 ةييولقلا ةفزت 7/5774 هيازعإوب نارقلا نت ا

 قحلا نيب هي قرف هنأل اناقرف ىمسبي :نآرقلا : ' "ناقوقلا“ 157 /44:هيارغإر نارقلا ضاعبب ©

 ."لطابلاو قحلا نيب هب قرف ام" : 156 : بولقلا ةهزن / " لطابلاو
 310 قبولا نيسفت 170/2 نارقلا ناعم "١"
 .36 : بولقلا ةهزن /57/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /70/2 : نآرقلا زاجم *

 310 ينوعلا نيت"
 .58/4 : هنارغإو ارنا يكفي "7

 ."ريصلا نم توص " : 56 : يبولقلا ةهزن

3 
| 

4 

 كلل
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 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 نبا لاق ... ةيآلا (١ مكتوُي ا اولد 9( م يح

 رولا 20111 نسب 7 هام 2( 0

 حاّنج مُكيَلَع سيل) : هناحبس لاقف" هي ل 1 كر ع

 5 (6) هج عم اش ماقد ممااقو د مع مده

 ريغب ناكس الو لهأ اهيف سيل ينعي ( ةّئوكسُم ريع ًاتويب اوُلْخْدَت نأ
1 

 نسحلاو ةمركع لوق اذه وحنو ناذئتسا الو ميلست

 يلوأآلاف : اهيف خسن ال ناتمكحم ناتيآلا :ملعلا لهأ رثكأ لاقو

 35 و 00 .٠ 5 ع 8 ِ*

 (مكل عاتم) :هلوق يل ا ناكسو ل لهأ
 كن

 .59/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /310 بيرغلا ريسفت /71 2 ارق فاح 0

 .61 /4 : هبارعإو نآرقلا م9 لا ن2
 : يأ فرصتي هنإ : مهلوق نم ةليحلا : فرصلا : نوح لاك 0311 تيرقلا سلو 7

 'لاتحي

 27 وول 7

 .195 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا ©

 ت0 وقل 7

 .195 : عوستملاو خسلتلا + سافقلا 7

 .ةحفصل اة 7

 .ءزجلا اذه نم 123 ةحفصلا عجار و / ةحفصلاو هسفن
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 1 :.(] 8 03900 2 هه ع سبل : لع د وخ  ع 95 57

 ...ةيالأ ( !اًهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو) :ىلاعت هلوقو

 ىلا ا قلاو ل ي قلا تفطمل را سلا ناك

98 (4) 

 تكلم' نيذللا مكن داتسيل [ودمأ نيذلا اهي نإ :ىلاتفق:ةلوسلكو
 رق 8 ما س

 رسسكذي.ملو :ةخوسستم ىف :بينملا نيا: لاسق :.: ةيآلا: (0)كُناَمُيا

 ملقا وصوبصخلم نوح هللا تزف امم نه لاس نافورات
0 5 1 7 35 5 

 ةمكحم يه : يبعشلا لاقو .'''اهظفل يقبو ةيآلا مكح لاز ببسلا لاز

 هللا لاق ؟اهب نولمعي ال سأنلا لايامف :هل ليقو .مسنت مل

 اذإو) : '”هلوقب ةخوسنم اهنإ :ءالؤه (و 60) ريغ لاقو :!ناعتسملا 1 9 5 0 1 : 5 ا 8).,/

 يك

 ةنآلا 7ك اقول رقما نفل اينانزب لوقا 271 ديب وت ضنا شرا 99 فرقا

 .60 :رونلا 00

 .319 : حاضيإلا 48

 351 :رونلا 3

 15 يالا"

 58 ءووذلا 7

 319: عاضتإلا» 197 عوشنلاووساتلا : سانتا ا#

 .320 : حاضيإلا 7
 319 عاسمإلا 197: هوسقلاو: ةسلتلا : نواظقلاا"

 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نبا /48 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا اذهب لاق نمم '
 .بيسملا نبا نع يور لوقلا اذه نأ 201 : نآرقلا خساون يفو 00

 .59 :رونلا

 320 + عاضيإلا 7/198: كودلاو عيدبافلا :نياطقلا "'
02 

 535 :رونلا

9) 

)10( 
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 هللا دنع مكمركأ 1 :هلوقو ... ةيآلا ل 3 اذإ) 0
9 0 

 0 تلا يف 0 فالتخابو 55 اهنأ ىري ا روهمجو

 نبأ نع قوز آلا "5 يمعألا ىَلَع َسيَلِ) :ىلاعت هلوقو

 7 تورت ةنآلا نشل ىلإ (" 'مكتسفلا دلع لوزا: ةل وك نم نأ نقف

 مكنيب مكلاومأ اولكأت الو) :؟'"ىلاعت هلوق هل خسانلا نأ ىلإ بهذو

 ,نيملسملا لاعفأ نم العف ةخسان اهلك ةيآلا نإ :هريغ لاقو ((! !!لطابلاب
 لكأي ال ناك ةيآلا (مكنيب مكلاومأ اولكأت الو) هللا لزنأ نيح مهنأ كلذو

 ...ةيآلا (ىمعألا ىلع سيل) :ىلاعت هللا لزتأف :رخآ ماعط مهدحأ

 ...ةيآلا م مهوقزر اف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا نسما 8 : ءاستلا 7

 ”تازحشلا ©

 يف يكماعم ايهوكدأو لبق ربك ةدادودس 00 ا

 .321 : حاضيإلا

 نبا ورمع نبأ نع ىور و ؛يعبات - هقفلأ هنع ىوري املاع انومأم ناكو ؛ مهحصقأو سانلا ملعأ نم ناك رمعي نب يحي وه

 2 نييوغللاو نييوحنلا تاقيط /50 : نييوحنلا بتارم) (ه 129 ت ت) ةداتق هنع ىورو ءامهريغو (ض) سابع

 .(.369 : لامكلا بيذهت ةصالخ /305 /11 : بيذهتلا بيذهت /281 /2 : ةياهنلا ةباغ

 .320 : حاضيإلا ©

 اهريغ يف الو تاقوألا هذه يف نولخدي الف ديبعلا امأف ءامإلا يف كلذ ليق" : 321 : هسفن 9

 ثالثلا هذه يف نونذأتسي ءامإلاو ديبعلا نأي ةيآلا رهاظل سانلا رثكأ لاقو «ناذئتتساب الإ

 .اهريغ نود ةصاخ تاقوألا

 1 :رونلا )2

02115 

 :32] : حاضيإلا /199: خوستملاو مسالا : ساحنلا

 .188 : ةرقيلا 19

 .321 : حاضيإلا / 200 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ('')

 .ةبتع نب هللأ دبع نب هللا ديبعو بيسملا نب ديعس : كلذب لاق نمم ركذ 201 : خوسنلاو خسانلا : ساحنلا 2

5336 



0 1 
 1 !اهليوأت يف

 .(!اًنَءاقل َنوُجرَي آل نيذلآ َلاَقَو) نوثالثو جباسلا بزحلا 20 يي دة درعا ارتع ج عا نيت ىع 35 0 71

 : ةييرغ

 نوفاخي ال :يأ (نوجري ال) اف نوح
 )4 عارخإا عمت يب 6

 نم ةوكلا نم جرخي ام ةغللا لهأ دنع هلصأ (ًاروثنم ءآَبَه)و 3
 هلو . "لظلا يف ىري الو سم هل سيلو رابغلاب اهيبش سمشلا ءوض ج08 5 1 2 :
 .ةعقاولا ةر وس يف ركذ

 .2!ةظاقلا نم اليعفم :يأأ يأ (ًليقم)و 24

 اوعضو (ص) هللا لوسر عم اوجرخ اذإ اوناك سائأ يف ةيآلا نأ سلا نيدصس نفت
 ىمعألا دنع (ص) هللا لوسر نع فلختي نمم ةنامزلاو ةلعلا لهأ دنع مهتويب خيتافم

 اوجاتحا اذإ مهتويب يف امم اولكأي نأ مهل نونذأي اوناكو مهير اقأ دنعو ضيرملاو جرعألاو

 ل ل نوكت الأ ىشخن نولوقيو كلذ نع نوعر وتي نوقلختملا ناكف .كلذ ىلإ

 0 ا حاضيإلا 000 /201 ل ردا غسانلا

 .(190 - 189 : لوزنلا بابسأو /54--4 ما يتاعم
 : ناقرقلا ©

1 0 5 

 اشم 1312 نيرقلا ويست 7372: خارقلا ناخب نع : تارقلا 0 ا

 يكل /64/4 ل

 212 ا فرقلا يلمقت 267/22 نارقلا نتاع ءاوقلا '"
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 مضب / رجهلا نم هنإ :ليقو ءاكورتم : يأ (اروجهم)و (ظ 60)

 7 نايل وهو داهلا

 ءساسر :هعمجو ندعملا باحصأ :يأ (سّرل باحصأ)و 8

 ."” وادعو سرا ىهق ىلع عل ةكرابزك :لاقو
 .”!انكلهأ :يأ (اَنْرّبَت)و 9

 و : يأ (ُهَهَلِإ) و 43

 00 2 .""اظفاح :يأ (ًاليكو)و

 312 : تسرع نآرقلا زاجم ()

 .180 : بولقلا ةهزن /66 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /313 : بيرغلا ريسفت ©

 1" 15/2 نآوقلا راجت رتب + سرلا نإ“ : لاقي : 268/2 : نآرقلا يتاعم : يو

 5000 لكو ندعملا (سرلا) " : 223/2 : هسقن / "ندعملا ساسرلاو" ... "ندعملا

 / ءسر يهف ىوطت ةيكر لكو ندعم ار ابآ يأ" ... "ندعملا" : 313 بيرغلا ريسفت /

 : سبر ةدام : ةغالبلا ساسأ /سر يهف وطت مل ةيكر لكو ندعملا يأ 99 : بولقلا ةهزن

 هانبلا ىوطو ... "ىوط ةدام" هسفن / وطت مل ةيكر /وطت مل يتلا رثبلا يف : سرلا يف عقو

 ريسفت يف ةبيتق نبا مالك نم ةطقاست مل“ نأ مدقت امم رهظيو ... ةراجحلاب رئبلاو نيللاب
 ."بيرغلا

 يناعم /313 : بيرغلا ريسفت /75/2 : نآرقلا زاجم /268 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .68 /4 : هبارعإو نآرقلا

 هديعيف ةراجحلا نم نسحلا ءيشلاب رمي مهدحأ ناك" : 268/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 هل وهف قحلا عديو هاوه عيتب 313 : بيرغلا ريسفت " (هاوه ُهَهَآلِإ َدْحّنا) هلوق كلذف

 .69 /4 : ل نآرقلا يناعم رظناو / "هالالاك

 .313 : بيرغلا ريسفت / "اظيفح : يأ" 75/2 : نآرقلا زاجم / "اطئاح" : للا يب

 .اظيفقح : 69/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /اظفاح : ليقو اليفك :

 310 0 يا

 .70/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7219 7 تيرقلا ويسقتا#

240 



 دقو «سنجلا مسإلاو ءيسرك لشم يسنأ عمج وه (يساّنأ)و
 0 لصألا ن ارمادا مج وساد نوكي نأ اوزاجأ

 (!)ءاب اهنع ضوعو هرخآ نم نونلا تيقلأف نيحارسو
 .(كايفخ :يأ ١ رف انضَبق)و

 1 رت أ سال وا

 .ةددمتلا : تبسلا لصأو : ةحار :يأ (ًاتابس)و
5 

 ١ 0 :ىأ (ًاروشُن)و

 .”مهالخ ةغآ (نيرحبلا جرم وة

 130 نزعللا (' 'كاوغلا)و

 009 ره ع خئاملا (””عاجالاو
 ا داع :يأ (اخَيدَب)و

 .17 : بولقلا ةهزن /71/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /269 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 4
 .70/4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /313 : بيرغلا ريسقت 0

 1 يرقلا نوت
 رتل مي

 توملا دعب "ةايحلا" : 27 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا "ةايح : يآ" : 76/2 : نآرقلا زاجم ََك

 "هيف نورشتني : يأ " 314 : بيرغلا ريسفت /
 ريمألا جرم مهلوق هنمو هتجرم دقف .هتيلخو ءيشلا تكرت !ذإ" : 77/2 نآرقلا زاجم 8

 نآرقلا يناعم / (صنلاب) 314 : بيرغلا ريسفت / " ضعب ىلع مهضعي مهالخل : يأ سانلا

 ."ىعرت اهتيلخ اذإ اهتجرمأو ةبادلا تجرم : لوقت امهنيب ىلخ جرم ىنعم ' : 72/4 : هبارعإو
 ... ةيآلا (ُتاَرَف بّذع اَدَه ...) نا يق

 .72/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /314 : بيرغلا ريسفت 117 نآرقلا زاجم ©

 .. ةيآلا كو طاضماب .) : ةيآلا يف
 ةهزن /72/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /314 : بيرغلا ريسفت 0 ا 00

 .28 : يولقلا

 .72/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /314 : بيرقلا ريسفت /77/2 : نآرقلا زاجم

(02) 
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2 
 1 0 ةبارق :ينعي 0

3 

 . "انوع :يأ (ًريهظ)و 5
 ع م6

 ."اذه اذه فلخي :يأ (ٌةَقْلَحرو 2

 . ”ةمدلاو قفذلا انكنا ةةوبلا# نانو : يأ (انوه)و 63

 . الوق ىأ (ام الس)و

 :لاقي اذه نمو ءمزالم هانعم :ليقو .اكاله : يأ (ايارو 65

 ه1 اما ووع ناك .ءاسنلاب مرغم نالف

 ا يأ 00 68

 :' ”بلعث لاقو .”اهنع اولفاغتي مل :يأ (اهْيَلَع أ ور ل

 .72/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /314 : بيرغلا ريسفت /270/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا

 .72/4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /314 : بيرغلا ريسفت /270/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 . 74/4: هبارعإو نآرقلا يناعم /314 : بيرغلا ريسفت /270/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 314 : بيرغلا ريسفت /271/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

74/4 

 .. "اديور ايشم يآ .215 : بولقلا ةهزن / "اديور انشا ىآ""2318 :تيرقلا وكت ©

 نآرقلا يناعمو /272 /2 : ءارقلل نآرقلا يناعم رظناو / "ةعدلاو قفرلا اضيأ نوهلاو"

 .74/4 : هيارعإو

 5 ”رجه الو. هيف ثفر ال لوقلا نم دادس : يأ" : 315 . بيرغلا ريسفت زن

 .149 : بولقلا ةهزن /80/2 نازقلا تاك 7

 .70/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم : رظتاو /315 : بيرقلا ريسفت 151/2 ناقل نيالا

 15 ورشا ويست

 عم ةغللا ىحنلاب املاع ناك . هيك فورت ناو ب لوط ةيقو رح جز دي يشل ود

 ه9 ةنس يقوتو ه 200 : ةنس دلو) ميدقلا رعشلا ةياورو بيرغلاب هتفرعم

 ةياغ /138/1 ةاورلا هابنأ /141 نييوغللاو نييوحنلا تاقبط /151 : نييوحنلا بتارم)

 ,(94/1 : نيرسفملا تاقبط /148/1 : ةياهنلا

210) 
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 .(2) لقثلا

 اللول ا :هأاثمعم :جاجزلا قاحسأ وبأ لاق (مكٌؤاعد الول)و

 0"( كك 1 33

 نآل ردب مويبر اذنإ كلذ نإ :ليقو .””الصيف :يأ (ًاماَرل نوكَي)و ل 5 2 0 04 58 0
 كلذب (و61) هللا مهيقاع ,.مهفارشا نم ىلتقلا نيب مزول مويلا كلذ يف

 (505 ع
 : مهييذكت ىلع /مويلا

 .ةبكم ىهو ءارعشلا هةر قوس

 ىلإ (ٌءاَرَعَّشلاَو) هلوق نم نهو 'ةنيدملاب نلزن تايآ عيرأ الإ 00 ل 6 000 0
 .ةر وسلا رخآ

 يف ةعطقملا فورحلا هذه يناعم يف لوقلا مدقت دق (مسّط) ١

 .ةيافك هيف امب ر وسلا ضعب لئاوأ
 .2”لتاق :يأ (عخاب) 2 71 2ك ويح

 :يأ مهقانعأ ليقو ءباقرلا اهب داري هنإ :ليق (مهقاتعأ)و 4

 .دحأ ىلإ هيسني ملو زوم اوركو: 4 ورح هدام" :برعلا نامل يف ""

 يناعم / ”ائيش كتددع ام : يأ ائيش كب تأبع ام : مهلوق هنم" : : 32/2 : نآرقلا زاجم ”
 .لقثلا ةغللا يف ءبعلا لصاو "..." هدنع مكل نوكي نزو : : يأ "78/4 : هبارعإو نآرقلا
 ."هايإ مكديحوت الول يأ" : 78/4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم
 لاق" 78/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "لصيفلا ىهو ءازح : يأ" : 82/2 : نآرقلا زاجم
 .وزع ريغ نم " الصيف : يأ" ' 172 : بولقلا ةهزن / "الصيف" : امارل " ةديبع ىبأ

 .56-57 /19 : يربطلا ريسفت رظتاو /78/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم
 : ةمالس نبا /203 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /49 : خوسنملاو خساتلا : 0
 ١ .150/2 : فشكلا /38 : خوسنملاو خسانلا
 3 : بولقلا ةهزن /81/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /275/4 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا "
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 سانلا نم قنع يناتأ :لوقت ءقنع :اهدحاو .مهتاعامج :ليقو مهؤاسؤر

9 5 . 202 
 .  نسح سنج :يأ (ميرك جوز)و7

 هلوقب دهشتساو :نيسانلا نم :ةديبع وبأ لاق (َنيناَضلآ ّنم)و 0

 لاقي ٠ «سمشلا عولط تقو وهو لا :عأ (نيقرشم)و

)011 
 : كءانضأ اذإ تقوشاو 10 ”كعلظ اذ": نسفتعلا كفوف

 7 كولعلا فق /277/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (''

 010 ملا وس

 .282 فرقا 9

 ريسفت / "ىسنت يأ" : لاق (اَمُهاَدَحِإ ّلضَع نأ) : ىلاعت هلوق دنع : 83/1 : نآرقلا زاحم ©

 نم) " 56/4 هيارعإو نآرقلا يناعم / يجرزخلا دنع امك (صتلاب) 316 : بيرغلا

 .نيلهاجلا نم انأو تئرق دقو نيلهاجلا نم : يأ (َنيناَخلا

 يناعم 316 : بيرغلا ريسفت /85/2 : نآرقلا زاجم /279/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا

 .87/4 : هيارعإو نآرقلا

 .317 : بيرغلا ريسفت /85 /2 : نآرقلا زاجم 9

 90/4 هيارعإو نآرقلا يناعم /317 : بيرغلا ريسفت (7

 .317 : بيرغلا ريسفت /86/2 : نآرقلا زاجم 9

 ا

 .92/4 هيأرعإو نآرقلا يتاعم /317 : بيرغلا ريسفت ب

 .20 : بولقلا ةهزن /92/4 : هبارعإو نآرقلا ين ناعم 7
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 ليحل دولا

 رحبلا ىلإ ينعي ءانيرقو انمدق :ليقو .2)انكلهأ :يأ تفل 64
4 

ملا وهو فالذزالا نم افخم هانكس ليقو: و كح
 012 يض

 7 لرشلا نأ سناك نا (ميلس ِبْلَق)و 9

 00 7 تيرق : يأ (تقلزأ)و 00

 ويك نسال ودرست لو راع اولا :يأ (ًاوبكبك)و 4

 .!ةعجر :يأ (ٌةَّرَك)و 2

 هخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 دوم لاق م ةنآلاو'"ةولعاهلا ميحطاك اذإو) :ىلاعت هلوق

 .92 : هيارعإو نآرقلا ياغمرا 317 يديرنلا يش 756/2 ناوقلا ناهز

 : نسحلا لاق" : 317 : بيرغلا ريسفت / "انكلهأو : مهضعي لاق" : 87 : نآرقلا زاجم ©

 ." .انكلهأ

 -. ”انيرقو انمدق ' : 317 : بيرغلا ريسفت / "انمدق" 282 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا ©

 نآرقلا يناعم / "هيف مهقرغأ ىتح رحبلا نم هللا مهبرق : لاقق ةداتق بهذ اذه ىلإو"

 . ”قرغلا نم " ... "انيرق ' : ىأ : 93/4 : هبارعإو

 / "عمج ةليل اهنأ اهيق ةجحلاو ةفلدزملا ةليل هنمو انعمجو : يأ" : 87/2 : نآرقلا زاجم 7
 هيلإ هازعو / ةديبع يبأ ىلإ ىزع ريغ نم 318 : بيرغلا ريسفت يف ةبيتق ىنعملا اذه دروأو

 .93/4 : هيارعإو نآرقلا يتابع يف عجبا

 .318 : بيرقلا ريسفت

 9 : بولقلا ةهزن /94 //4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /87/2 : نآرقلا زاجم

 حرط : اويكبك ىنعم ' : 94/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 318 : بيرغلا ريسفت 7

 . "بابكنالا اريركت ةغللا يف كلذ ةقيقحو " ... "ضعب ىلع مهضعب
 165+ نوفا ةقؤن (8)

: 

 نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو) : 63 : ناقرفلا أ"
 .(امالس اولاق

 ب (3)

46) 
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 خستت ةدشلا تانآ نأ مدقت امك '!"قيسلا ةيآي: لافت اهكنسنت ءافلعلا

 وه يذلا مالسلا نم سيل (امالس) انه اه هلوق نأ اوقفتاو .نيللا تايأ

 ه0 هلت «لاتتي ةفاؤنلا ىا ملهتلا اعف ارو ةيصقلا (ظ 61)

 5 يفي نإ يدعم ةئكلا ىف كلاب وتقل تقرت هيلع نر نال روك
 ىف مالكلا ىلإ كلذ هاعد اذه وحن (مالسلا) ىنعم ىف هيأر ناك امل

 ظ .ةيالا يف خسنلا

 .7"ةيآلا هذه يف الإ خوسنملاو

 اهيكنمت:: نيايتع نيا لاقادبب ةمآلا "9! باج نمتالا) ؛ نتاعك هلوقو
 3 هاو لأ 0 4 55500 01 8

 .324 : حاضيإلا /202 : خوسنفملاو خسانلا /49 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا

 ملو 324 حاضيإلا يف يكم هلقنو / 202 : خوسنملاو غسانلا يف ساحنلا مالك اذه 2

 .321/2 : يبرعلا نبال خوسنملاو خسانلا كلذك رظناو /هيسني

 ابأ ينكيددأ نب بعك نب ثراحلا ينب ىلوم هيوبيسب فورعملا ربنق نب نامثع نب ورمع وه

 .ةنس نيثالثو ةثالث نبا وهو ه0

 /2 : ةاورلا هابتأ. /66 يديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط /106 : نيبوحنلا بتارم)

 .(229 /2 : ةاعولا ةيغب 6

 .325 - 324/2 : هيوبيسل باتكلا رظنأ

 خسانلا يف امالك هيوبيسل ملعن ال" : همالك صنو 202 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا

 ." .ةيآلا هذه يف الإ خوسنملاو

 .70 : ناقرفلا ©

 .325 :197 : حاضيإلا / 203 .110 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7

 .93 : ءاسنلا 9

0 
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 قدا

 002 ون 3 3 نول نماثلا بزحلا

 : هسببرغ
 اة مهدحأو ءسانلا نم نودلا تولد ا( 11

 .'”'مكحا :ي هيب ينيب ختفاق)و 9
 . ا ةولطلا قا 1 وحششَمْلا) و19

 ير أاهدحاو ضرألا نم عافترا لكب : يأ (عير لكب ب]و 8

 .(8)ج 0 3 (هيآ)د
 ةعنصم 0 ,ءانب :يأ (عناصم)و 129

 ل

)9 
 ادبأ ن نوقبت :يأ مأ (نودلخت)و

(10 

 .197 : ساضيإلا ©
| 

 ... ةيآلا (كَل نموثآ اوُلاَقِ) شرو ةياورب فحصملا يف امك بزحلا ةيادبو /105 " ءارعشلا ©

111. 

 ال تاعانصلاو ةماجحلاو ةكايحلا ىلإ مهوبسن " ...) ليق :  95/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم (©

 يف نودلا ىهو لوذرمو لذر لجر ' 'لذر : ةدام" ةغالبلا ساسأ / "تانايدلا باب ىفرضت

 .' هتالاحو هرظنم
 .97/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 318 : بيرقلا ريسفت /87/2: ةارقلا زاجم 4١

 .95/4 هبارعإو نآرقلا يناعم /318 : بيرغلا ريسفت :> /88 /2 : نآرقلا ز :ايما

 .96/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /318 : 5008 78872 قارقلا زاجم#

 .ةمالع ةيآ : 96/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ملعلا : ةيآلا : 319 : بيرغلا ريسفت (”

 .96/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /319 : بيرغلا ريسفت /88/2 : نآرقلا زاجم (*

 'اودلخت اميك : يأ" 319 : بيرغلا ريسفت / "اودلخت" 218/2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 7

 (دولخلا) : 8 7 : بولقلا ةهزن / "اودلخت نأل : يأ" : 96/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /

 ."هل رخآ ال مئاد ءاقب

 .96/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /329 : بيرغلا ريسفت /281 /2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 9
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 متشطب هانعم :ليقو .نيرايجلا لثم :يأ ا نيقاح ِمتَشْطَي) و

 21! تيلاتق

 ارك نمو فيفا داس تراؤوبإكلا يعيت نير نا

 ثيدحلا لعتفا :يأ قلخي قلخ ردصم وهف :ماللا ناكسإو ءاحلا حتقي

007" 
 1 تيزتما تعمر ةةقاقخلو ظينضنلا كلا لاق

 نأ لبق اهلمح نم ةلخنلا يف علطي ام لوأ وه" ((©ءلطلا)و 8

 ."”كحيكلا ىوفا قيشكا اذإف 7. اسك نع ىتقفا
201 

 . ١ مصمم :يأ (مضه)و

 ارضا زكو 0 كلا : يأ 0 62)

8 
2 

 هريغ لاقو ءيبلكلل لوقلا اذه .بضغلا ىلع نولتقت" 000 3 ا : ءارفلا 4

 برض طايسلاب متيرض متيرض اذإ" : 319 : بيرغلا ريسفت / "طوسلاب نيرابج متشطب
 . "نيلاتق : يأ" : 68 : بولقلا ةهزن / " متلتق متيقاع اذإو :نيرابجلا

 حتفب (قلخ) نوقابلا أرقو ماللاو ءاخلا مصب (قلخ) ةزمحو مصاعو رماع نباو عفان نأرق 9

 /278 " بلاط يبأ نب يلعل ةرصبتلا / (472 : ةعبسلا باتك) ماللا نيكستو ءاخلا

 .(166 : ريسيتلا

 .97/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /319 : بيرغلا ريسفت /281 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .(ميض اًهْعْلَط ٍلْخَنَو عوُرُّرَو) : ةيآلا يف
 319 عيوشلا نيك

 كحاض رثكأ ام : لاقيو ؛قلفت : كحضو علطلا مسبت : "كحض : ةدام" : ةغالبلا 7 9

 ."علطلا : كحضلا كيك

 .96/4 : هبارعإو نارقلا يناعم / زنتكم مضنم " : 319 : بيرغلا ريسفت

 ةزرمحو رماع نباو مصاع أرقو .فلأ ريغب (نيهرف) عفانو ورمع وبأو ريثك نبا أرق ©

 .(106 :ريسيتلا /278 : ةرصبلا / 472 : ةعبسلا باتك) فلأب (نيهراف) يئاسكلاو

 د(

 ذ3ظ48



6 (1]) 
 : "قواك

 2 ترك ا ا

 ءبارشلاو ماعطلاب نيللعملا نم :يأ (نيرحسملا نم)و 3

 رضي فنا اهنا ولاق هيناك
 . 1 رم كح د هلو 5

 .(2نيضغبملا نم :يأ (َنيلاَقْلا نَم)و 8

0 
 "ا كعلا  شا وك فيك لا مك ناتيعأ 3 رم م ©

 فاه تو تللا لاق للك اندم 0 انه اه ' (لطلا)و 9

 ل لا سل

 : نارقلا زاجم /نيرشا (نيهرف)و نيقذاح (نيهر اف)" : 2000 نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

 نحو نيرطب نيرشا" : 284 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / نيقذاح : يأ (نيهراف) 72
 نيرشا" : 319 : بيرفلا ريسفت / " (نيهرف) ىنعم يف نوكي نأ زوجيف نيهراف) اهأرق

 ةغل يهف (نيهراف) أرق نمو. " ... "نيحرف يأ ءاح نم ةلدبم هيف ءاهلا : لاقيو ءنيرطب

 : 96/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (نيقذاح نيهراف) : لاقيو : هرافو هرف : لاقي ىرخأ

 نيهراف ىنعمو (نيهراف) تثرقو نيحرم ريسفتلا يف ءاجو نيرشا ريسفتلا يف ءاج'

 . " نيقذاح

 .320 : بيرغلا ريسفت /272/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 8

 .320 : بيرغلا ريسفت /272/2 : نآرقلا اخ 0
 320 ويلا يا

 .98 - 97/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم : رظناو / ءزجلا اذه نم 54 : ةحفصلا عجار 4

 ةّلبجْلاَو مُكَقَلَح يذلا اوُهّناَو) : ةيآلاو /320 : بيرغلا ريسفت /90 /2 : نآرقلا زاجم
 .(َنيلوألا

 320 يرش ويطل"

 210 وقبل
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 7 تلسلا يلع ليوتش (نفألا ورلا ]و

 .2)ةمالع :يأ (ةَياَ ْمُهَّلِ)و 7
 0 نوحصفب ل نيذلا :ى أ (نيمَجعألا ضعَي)و 18

 0 نوكتلا ضعي ماثاكنا :يأ (هاَنْكَلَس)و 0

 .(9كموق 1 (كتريشع ن ذنآ)و 214

 وق قم 1 (ٌعمسلا َنوُقْليِ)و 3
 هو سةر

 يبنلا وجه مهنم اوملعتيل مهنوعبتي اوناك موق (نوواَغلآ)و 4

 ةلوووريو مالسلا هيلع
 . نقلا نم بهذم لك :يأ (داو 0 يف)و 5

 ههجو ىلع مئاهلا باهذ نويهذي :يأ (َنوميهَي)و
 .138 : بولقلا ةهزن /98/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ١''

 : بولقلا ةهزن /100/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /274/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

101. 

 321 ينرفلا وسفك 9

 يأ يمجع لجرو .ةمجع هناسل يف تناك اذإ مجعأ لجر : لاقي" : 91 /2 : نآرقلا 5 3
 صنلاب قياسلا ةديبع يبأ مالك ددر ) 321 : بيرغلا ريسفت / "ناسللا نم سيلو مجعلا نم

 .ءامجع ىثنألاو مجعأ عمح ' : 102/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /هيلإ هبستي نأ نود ابيرقت

 "... حصفي ال يذلا مجعألاو

 /4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /321 : بيرفلا ريسفت /273/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا "7

 000002 ١
 .103/4 : هيارعإو نآرقلا يناعمو /123 - 118/19 : ٍيربطلا ريسفت رظنأ 0

 321 :تفوقلا ونيك 9

 .321 : بيرغلا ريسفت /273/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .104/4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم رظناو /321 : بيرغلا ريسفت "7

 :(نضتلاب] 321: بيزغلا نيسفت 19

)10( 
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 ا هو لوتلا زود 1( 5
2 

 ”ىلاعت ةللا ءامشبا تك هس اهنا: سيانع نبا نع يور (سّط) 1

 دي ا ع اهنأ ةداكق نو
 )4( 2 م رم ع هل

 ل 6 .: ها 5

 دقو ,'”7تايحلا نم برضل ناجلا :لاقيو ,ةيح :ىيأ (ٌناَج)و 0

 لا دا و يف ىهو نونجلا نم انهاه ناجلا نإ :ليق

 ."" 'عجري مل :يأ (ّبَقَعُي ملل
 : ةمالس نبأ /204 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /49 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا ©

 .(154/2 : فشكلا / 139 : خوسنملاو خسانلا

 ءامسأ نم ىه .هب مسقا مسق (سط) هلوق نأ سابع نبا نع" 131/19 : يربطلا ريسفت ©

 هللا ءامسأ نم مسإ (سط) سابع نبا لاق" ."107/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "...هللا

 ."هي مسقأ ىلاعت

 .154/6 : ريسملا داز رظناو / (صنلاب) 107/4 : هيارعإو نآرقلا ىناعم ©

 .108/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /322 : بيرقلا ريسقت /92 /2 : نآرقلا ناجم 5

 322: بيوقلا نيسفك /92/2+ نارقلا زاجم

 322 ييزفلا انيستا
 .ءزجلا اذه نم : 92 ةحفصلا مجار ل

 ىلإ وجاتحا كلذلف ءاتش يف اوناك مهنأ ريسفتلا يف ءاج" : 108/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم "7

 .(صنلاب) 57 : بولقلا ةهزن / "ءالطصالا
 ةهزن /109/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /322 : بيرغلا ريسفت /92/2 : نآرقلا زاجم

 .69 : بولقلا

 .69 : بولقلا ةهزن

 .109 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /322 : بيرغلا ريسفت /92/2 : نآرقلا زاجم

2 

9) 

)10) 

01 
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 .اهلخدأ :يأ ('!كدي / كلسا)و (ظ 62)

 كر 0

200000 )0 
 .' هب ىرغمو هب دمع :يأ اذكب عزوم نالق

 نيب رذغب :يأ (نيبم ناطْلسِب)و 21

قرأ فو أ (ايس نم)و 22
 لجير مسإ ًابسو :اهنم ن

5 

 هلا

زوس نم 32 :1ةيآلا نع قه: لصألا يف انته( ندي نلنلر
 يلحس يف يتلتسوا نصقلا ة

 12 لففلا" كو لخسأ) ىهف انه برو يذلا امأ

 .صيمقلا انهه بيجلا : لاقي /30 : بولقلا ةهزز ©

 .110/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /104/2 : نآرقلا زاجم 9

 ا
 23 : بيرغلا ريسفت / 23 - 9272 + ةارقلا 3 ذاجم

 ."مكتلتقيو مكترسكي ال : 142/9 : يربطلا ريسفت (“

 .112/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم : نظناو / 323:+:بيزغلا ريسنفت 7

 ."هتبيغ يف ةجحب" : 113/4 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 323 : بيرغلا ريسفت ©

مس ةنإ لاقيو داق يف قلاع اكر ينل نفعل نكد يشجب ع
 ي

ملا) ناطحق دلو نم يبسلا ىبس نم لوأ هنآل أبس
 .(626 ةبيتق نبال فراع

 .111 : بولقلا ةهزن رظناو /114/4 هيارعإو نآرقلا يناعم

 .115/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /324 - 323 . نقولا ريكو 1
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 ءبخو رطملا وه تاومسلا ءبخف ءرتتسملا :يأ (ًءْبَخْلآ)و 5
1 

 ا )تاينلا :ضرألا

 .©كمكح سلجم نم :يأ (َكماَقَم نم)و

 يف ءاجو ءفرطت نأ لبق :يأ (َكُفْرَط َكيَلإ دّترِي نأ َلِبَق)و 0

 ."'حلاص يبا زويعش
 .' كرصب ىدم نم ءيشلا كيتاي نأ لبق هانعم نأ 08١

 .116/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 324 - 323 : بيرغلا ريسفت '''

 .324 + :تيرغلا :نيسقت /291/2: نارقلا ناعم: ءارفلا 9

 ."يلع اوعفرتت الأ" : 118/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) 324 : بيرغلا ريسفت "

 .120/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /324 : بيرغلا ريسفت /94/2 : نآرقلا زاجم 7

 .120/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو 73041 نيرفلا يسكت ""

 .121/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /324 : بيرغلا ريسفت (”

 بكاسلا نب دمحم هع ىورو بلاط يبأ تنب يناه مأ ىلوم يبلكلا ماذاب حلاص ويأ وه '"

 .هريغو يبلكلا
 416/1 : بيذهتلا : بيذهت /144/2 : ريبكلا خيراتلا /222/5 : دعس نبا تاقبط)

 .(54 : لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ

 ريسفت / "كرصب دم نم ءيشلا كيتاي نأ لبق لوقي" : 294/2 : نآرقلا يناعم : هارفلا
 ريونت / "رصبلا دم نم ءيشلا كيتاي نأ لبق" : حلاص يبأ ريسفت يف ليق " 324 : بيرغلا
 نآرقلا يناعم رظناو / "ديعب نم هتيأر يذلا :ىشلا كيلإ غلي نأ ليق" : 236 : سابقملا

 .121/4 : هبارعإو
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 ."!!اوريغ :يأ (اوُرَّكَت)و 41 ا[ .  ا 6 ىم دك

 ,ريراوق نم اهل ذختا ناك طالب هنإ :ليقو ءرصقلا (حرصلا)و 4

 2 و ءام ةنحن لعجو

0 5 3 

 ِ 7 :يا (ةجل)و

 4 هل اك سا

 لوطم ليقو ءسلمأ :يأ (درمم)و

 كلذكو ' 77فورعملا جاجزلا هنإ ءنورسفملا لاق (ريِراَوَق نمو

 هريغ يف وهو ءريغ ال جاجزلا ةينآ ريراوقلا نإ اضيأ ةغللا لهأ لاق

 يتعين ب "1" ريراوقلاب اقفو " :عالخللا هيلعتةللا لوسي .لوقك ناعتسم

 يف رير اوقلا ركذ يفوتسأسو ,2 غر ىراق نسير اوقلا دحأوو ءءاسنلا

 املا نون

 يناعم /325 : بيرغلا ريسفت /287 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 0 نآرقلا 0 9

 .122 /4 : هيارعإو نآرقلا

 1227/4 0 نآرقلا يناعم
 5 يقرقلا ىييوفت 95

 . 179/6 : ريسملا داز "رق" : ةدام" : بغارلا ا ىربطلا ريسفت ©

 .".جاجزلا نم ريراوقلا اهدحاو : ةروراقلا" ,"ررق ةدام" : حاحصلا

 ىتأ : لاق (ضر ) كلام نب سنآ نع 90 : بابلا بدألا باتك (44/8) : يراخبلا حيحص 7

 اقوس ةذيور ةشجنا ان:كحيو: لاقف ميلس مأ نهعمو هئاسن ضعب ىلع (ص) يبنلا

 هللا لوسر ناك : لاق (ض) سنأ نع 95 : بأبلا بدألا باتك (46/8) هسفن / "ريراوقلاب

 كحيو (ص) هللا لوسير هل لاقق . .ةشجنأ هل لاقي دوسأ هل مالغ هعم ناكو رفس يف (ص /

 / هسفن ظفللايو كلذك سنأ نع 7 ,202/3 : هسفن / ريراوقلاب كديور ةشجنأ اب

 اقوس كديور ةشجنأ اي) : لثم اذه نم ةييرق ظافلأب 254 ,176 ,107 /3 : هسفن

 . كلذ هباش امو «ريراوقلاب كقوس اديور ةشجنأ اي"و "ريراوقلاب
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 ,(20اثم ءاشت :يأ ('انريطا)و 47

 .نولتبي :يأ (َنوُنَتْفُيِ)َو
 ةثالث نم ةعامج طهرلا :ةغللا لهأ لاق (طشر ةعست)و (و 63)

 .(!طاهرأو طهرأ هعمجو /ةرشع ىلإ
 .!!وفلاخت :يأ (ًاومَساَقَتِ)و 9

 .(© اليل هنكلهنل ك يأ (هُنكْيَبْنَلِ) و ل هم رس ا رم قل ل

 هخوسنم

 .هخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 نايف نبا لاق قارألا /97يينت ءاردشلاو) لامك هلوك
 ةيآلا 00 أوُلمعَو أ 0 َنيذلا الا) 2”ىلاعت هلوقب نهخسن
 نت ايي '/ هو راصتألا نم رفذ ة ةثالث يف ءانثتسالا اذه عقوو .ةروسلا رخآ ىلإ

 (انريطأ) و / ءاهلحم يف يتأتس سي ةروس نم 18 : ةيآلا نم يهو (انريظن) لصألا يف ''
 .123/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم /325 : بيرغلا ريسفت رظنأ) ءاطلا يف ءاتلا تمغدأف انريطت اهلصأ

 ْ 700 و نيرفلا ريسفك
 نم نونتفت زوجيو نوريتخي " 123/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 326 : هسفن
 .ةنتف مكريطت يأ ةنتفلا
 نيعير ألا ىلإ : لاقي : ليقو ةرشعإلا نود ةياصعلا طهرلا ' طهر " ةدام : بغارلا تادرفم
 ."ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم مهو كطهر ءالؤه " طهر ةدام" ةغالبلا نا

 .124/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /326 : بيرغلا ريسفت /95/2 : نآرقلا امي

 .124/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو 06 نيوكلا نسف

 324 ارد 7
 .326 : حاضيإلا /203 : حوسنملاو خسانلا : يدل
 0 نال

 .326 : حاضيإلا / 138 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /203 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 3

 .ء (3)

4 

(6) 
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 نييك "ليقول نب بعكو ,'”ةحاور نب هللا ديعو تباث

 مامن نمره انينإو خضتم سلا ناكتكتسالا 3 ليس قو راك كم

 .هركذ انمدق ام ىلع ؟”)ءالكلا

 هموقل َلاَق ْذِإ ًاطوُلَو) : نوثالثو عساتلا بزحلا

 : هسببرغ

 قوش افطاو تتاح :يأ (َقئاَدَح) و

 رعاش يباحص يجر زخلا يراصنألا ةبلعث نب ةحاور نم ةللأ' نع وهي 40
 ةناؤَقَب دهشتسا

2/2/3732 عش قنا تاقبط) .(ه 8) : ةنس
 ءارعشلا لوحف تاقبط مالس نبا 

 .(306 /1 : ةباصإلا /234/3 : ةياغلا دسأ /5987/3 باعشسالا 203/1

 هللا دبع وبأ يملسلا يراصنألا جر زخلا ىلإ يهتني نيقلا نب ىرمع نب كلام نب بعك وه 2

 لوسرلا ءارعش دحأ ناكو اردب هدوهش يف فلتخاو ةبقعلا دهش نمحرلا دبع وبأ ليقو

 اوفلخ نيذلا ةثالثلا دحأ ناكف اهنع فلخت اهنإف كوبت ادع ام اهلك دهاشملاو ادحأ دهش (ص)

ثالث ليقو قمح ةنسا يفوت خهلا نفغو مهنلع هللا باكو
 .ةيوحشا نيسمحو 

 /4 : ةباغلا دسأ /1323/3 : باعيتسالا /220/1 : ءارعشلا لوحف تاقبط : مالس نبأ)

 .(610/3 : ةباصإلا 231 فانميلا تهت مآ

 .152/13 : يبطرقلا ريسفت رظنأ 9

رعاش برضملا وبأ ينزاملا ىملس يبأ نب ريهز نب بعك وه (
 (ص) يبثلا حدم م رضخم 

 يفوتو همالسإ نسحو ملسأ دقو همد ر دهأ دق (ص) يبنلا ناك نأ دعي ةر وهشملا هتيم الي

 .(ه 26 : ةنس يلاوح

 /3::تاعيدننألا /59 : ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا /99 /1 : ءارعشلا لوحق تاقبط)

 .(592/5 : ةباصإلا /475 /4 : ةبافلا دست 2313

 .326 : حاضيإلا /204 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا ”

 باوج َناَك اَمق) 56 : ةيآلا يه شرو ةياورب فحصملا يف بزحلا ةياديو / 54 : لمنلا ""

 .(نورهطتُي سان مُهنِإ مُكِتيْرَق نم طوأ لاَ اوُجِرْخآ اوُناَق نأ الإ همْوَق
0 1 3 0 

 .(صنلاب) 125/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /175/19 : يربطلا ريسفت

 1 عدا ه1 5 05

 : بيرغلا ريسفت / ؛ةقيدح اهتدحاو ايندلا نانج نم انانج : يأ" : 95/2 : نآرقلا ناجم

 ." ...ناتسبلا ةقيدحلاو ةقيدح اهتدحاو ": 128/4 : هبارعإو نآرقلا يناغم /(صنلاب) 6
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 ."!!نسح تاذ :يأ (ةّجهَب َتاَّذِو
 .©0كرادت لب :يأ (كراذا لب)و 6

 ا
 : يمع : يأ (نومع)و

 .(©هكعبت :يأ مكفدر ريدقتلاو ةدئاز ماللا (مّْكَل فدر )و 2
 ا ِ ُ 4

1 

 .125/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /326 يروق نوفل 7

 .128/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /326 : بيرغلا نيف 299/2 نارقلا يناعم : 0
 5 ا د فكرا سساشلا

 ميدقت عم صنلاب) 326 : بيرغلا ريسفت / ؟مييساع زاجعا 96/2 : نآرقلا ايي

 .(ريخأتو

 .4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 327 : بيرغلا ريسفت و
 نع 17/20 يربطلا ريسفت / " مهرخآ ىلع مهلوأ سبحي يأ" : 327 : بيرغلا ريسفت
 .مهرخآ ىلع مهلوأ سبحي : لاق دهاجم نعو نوعفدي مهف : لاق هنأ سابع نبأ
 .327 : بيرغلا ريسفت

 .. ةيآلا ةئاتيلا رم نمت كو ..) : ةيآلا يف "ارمرمت "و / 327 : بيرغلا رد
 155 يكمل نآرقلا بارعإ لكشمو /130/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم : لفتا 7"

 خسانلا يف ةمالس نبا لاقو /172/2 : فشكلا /204 : خوسنملاو خسانلا : نيالا
 اَنَل اوُناَقَو) : يلادتاهلوق يفو ةنيدلاك كلزك ةركاو هذا 191 كمي تارت ؛ 2,140 : خوستملاو

 ."55* (نيلهاَجْلا يفتيت 9 مل ٌمالس كلاش معلولا |
 .131/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /328 : بيرغلا ريسفت /97/2 : تارقلا نام"

._ )6( 

 قف
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 لا اقرف :يأ (ًاعّيش)و 4
 2 5 5 ظ000 ع مهد

 ."”"اهبلق يف انيقلأ :يأ (انْيَحْوأو 1
 تقع كر( )دمك

 .مدقت دق (' ميلا يف)و

 ءدربلا :رقلاو ءدرابلا ءاملا وهو رورقلا نم ىه (نيع ٌةَرَقرَو 9

سل اق يعل اس رو
 و ار

 بركلات

 (4) يات حو 0

 . 2006 بيع ةنحسو نيع ةرق نولوقيف

 هياع نزحلا نم اغراف لب : ةديبع ىبأ لاقو )هيلع ندحلاب لاغشنالاو
6 00005 

 00 'مهلأ  مات» لش د 4 مج 5س هع يهل

ق ىلع اًنْطْير )و
انتيت :ىا (اهبل

لا اهانمهلأو ه
 . ريص

عبتأ :ىأ (هيصّق)و 11
 0 ى

 1318 ةيلرقإو ف ارقلا'قافم /325 + تيزفلا ندسفَو ('

 .132/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /328 : بيرغلا ريسفت ©

 220: :تولقلا ةهزنو /133/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظتأ رحبلا يف (ميلا يف) ©

 ."ىرق ةدام" : ةغالبلا ساسأ رظناو 163 : بولقلا ةهزز ©

 : بيرغلا ريسفت /289 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /303/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 .134/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم م8

ل هنأ اهملعل نزحلا نم اًراف هزاجم" 859/2 نازقلا ةاهأ
 نبا هدقتنأو / "قرغي م

فك يضلل بدع نماادمو لاكف 1598 ييرنلا مسح لع م
 0 هداب ا

 الإ طبري لهو (اهيلق ىلع انطير نأ الول) لوقي هتاحبس هللاو كلذ اهتقو يف اعراف نزحلا

 ؟”نوزحملا عزاجلا بلق ىلع

 .205/6:ريسملا دازو /134/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم رظنأ ©

 ىفتيا : يأ" :: 02 نآرقلا زاجم / "هرثأ يصق " : 02 : نأرقلا يناعم : ءارفلا 8

 يأ" 329 : بيرغلا ريسفت / "هرثأ ىعبتإ" : 289 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا ” / "هرثأ

 لف هرثأ يعبتا " ٍ 134/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / " هبعيتأو هرثأ ىصق
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 .(!!اهب نطفي الثل هنع ضارعأو ءاهنم دعب نع :يأ (بْتج نع)و
 5 رماح اَوَمْلالو 2
 باب نم فاكلا فرح يف ركذ هلو :(7هنومضي :يأ (ةتولفكي)و

 ريغو فسوي ةروس يف مدقت دق ( 1 (5)ى مز ةء ع
 ."7نيعيرألا غلب :ليقو .هبابش ىهتناو مكحتسا (ىوتسا)و 7 5 7

 0 اهخلا فصت : يأ (ةلفَع ريح ىلع)و 15

 (©هناوعأو هباحصأ نم :يأ 00 * نم)و
 نص ع نيم يلمح

 .(!هزهلو هزكوو هزكل :لاقي (ُهََكَوَف)و
 01و أ لع يضتترو
 00 : يأ (ًاريهظ)و 17

 .134/4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم / 329 : بيرغلا ريسفت

 كءهل هيازغإو نارقلا ياعم وظناو /329 : بيرغلا ريسفت

 .329 : بيرغلا ريسفت /99 /2 : نآرقلا زاجم

 ثالث نيي ام وهو ةنس نوثالثو عضب دشآلا : ليق“ : 135/4 : هبارعإو نآرقلا ين ا
 زن ناو. لجرلا ةوقن تاهت لمكتسلا (ةدلنلا نآم) لي زاكو ,نقالكو عمت ىلإ ننالثو
 15 هواقلا
 .34 : ءارسإلا يف ةيناثلاو فسوي يف ىلوألا .ءزجلا اذه نم 66 .36 : نيتحفصلا عجأار

 .,329 : بيرغلا ريسفت /99 /2 : نآرقلا دامه

 .13 : بولقلا ةهزن /135/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .136/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /329 : رخل ني
 2 ولا
 ,330 : بيرغلا ريسفت /99/2 : نآرقلا زاجم 7
 يناعم /330 : بيرغلا ريسفت /99/2 : نآرقلا زاجم /304/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 23

 .137/4 : هبارعإو نآرقلا
 .137 : بولقلا ةهزن /99/2 : تارقلا زاجم“"

5 

2 

03) 

(3 

(002 
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 . "يناثلا فارشأ (ةاغلاو

 كب نومهي هانعم : ةغللاب ملعلا لهأ ضعب لاق (َنوُرِمكأَيوو
 نور واشتي هانعم :ةديبع وبأ لاقو م كب نورمأتي هانعم :ليقو

 . ”اووكلا مقنع لوألا و نأ كيال كتف

 .330 : بيرغلا ريسفت /99/2 : نآرقلا زاجم (')

 .137/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 330 : بيرغلا ريسفت ©

 دعي " : 138/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 330 : بيرفلا ريسفت ©

 .138/4 : هيلرعإو نارقلا يتاعم /330 : بيرغلا ريسفت (*
 أي" : 138/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ".. كب نومهي : ىأ' 5

 . 'كلتق يف نورمأتي : يأ" ا " كلتقب اضعب مكضعيب

 . "نوئتريو كيف نر واشتيو كيف نورماوتيو كب نومهي هزاجم" : 100/2 : نآرقلا زاجم 9

 21 يفوفلا يمسفت قلو

 .138/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /331 : بيرغلا ريسفت /101/2 : نآرقلا زاجم ©

 .139/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /332 : بيرغلا ريسفت 7101/2: ةزوقلا ناذم ا"

 نافكت : يأ" : 332 : بيرغلا ريسفت يفو "امهنغ نافكت" : لكشلابو لصألا ىف اذكه ('

 "امهمنغ نادوذت : يأ : 139/4 : هيلرعإو نآرقلا يناعمو / اراصتخا منغلا 50 ”امهنع

 امير و «ليإلاو منغلا يف لمعتسي ام رثكأو ءامهمنغ نافكت : يأ" : 57 : بولقلا ةهزن /

 .".امهريغ يف لمعتسا

 .139/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /332 : بيرقلا ريسفت /102/2 : نآرقلا زاجم ©'')

23060 



 1 (1 )ء 8 95 7 د

 لادلا رسكو ءايلا مضيردصي ١ أرق نمو :عجري :يأ (ردصي)و

 0 نع مهمانغأ ءاعرلا دريد دارأ

)00 
 ." ينيزاجت :يأ ءأ (يِنرجاَتو : 27

1 

 يلع لمحت ال 2 د

 .””"نيدقت دق(" قولطتست و5 ا 25 7 دع

15 

 210) 0 : سامع ش يبهر

 (ردصي ىتح) نوقابلا أرقو :لادلا مضو ءايلا حتفي (ردصي ىتح) ىرمع وبأو رماع نبا أرق ١

 .(171 : ريسيتلا 7/492 : ةعبسلا باتك) لادلا رسكو ءايلا مضي

 .173/2 : فشكلا /139/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم : 332 : بيرغلا ريسفت ©

 .332 : بيرغلا ريسفت

 .141/4 : هبارعإو نآرقلا يناعمو "ا

 ريسفت / "ملظلا وهو ,هلك دحاو ودعلاو يدعتلاو .ادعلا نم وه" : 102/2 : نآرقلا زاجم 7

 يتاعنما / . 'ملظلا وهو يدعتلا نم لصألاو ىلع ليبس ال : نورسفملا لاق" .332 : بيرغلا

 ."ملظلا يف ةزواجملا : ناودعلا" : 141/4 : هيارعإو نآرقلا

 بيرغلا ريسفت / "بهل اهيف سيل بطحلا نم ةظيلغ ةعطق : يأ" : 102/2 : نآرقلا زاجم
 . " قرتحا دق دوع ةوذجلا" : ريسفتلا يفو ,ةمذجلا اهلثمو اهنم ةعطق : ىأ" : 332 :

 ." نونكسم يا" 57 ىولقلا ةقزث 9

 عجار تمدقت دقف (َنوُلَطصَت) امأ عضوملا اذه يف الإ نآرقلا يف درت ملو مدقتت مل : (ةَوُذِج) “

 .ءزجلا اذه نم 136 ةحفصلا

 1! بولعلا ةفزنا " ..ىذاؤلا ةفض قه ىاناؤلا طاش" 103/2: نآرقلا راهم"

 .ءاوس يداولا ءطشو ( يداولا ئطاش"

 .333 : بيرغلا ريسفت /103 /2 : نآرقلا زاجم

 دااق)

10 

501 



 ."'"اضيأ ديلا يهو .كطبإ :يأ (َكَحاَتَجِ)َو

 بشهر و بهر لاتفي ,”ةديموبلا نم يا تحد إو 0 4(

 عمتابلا ةكست قو ةعسلا يف ::ءارقلا اسيييكارت "دنيز هلك
 .!اضيأ عبسلا يف '”صفح ةءارق يهو :افيفخت ءارلا حتف

 000 :ئا :(60 ءاهري"و

 .؟ة/هتنعأ :يأ اذك ىلع هتادر | :لاقي ءانيعم :يأ (اءدر )و 4

 ."”"ايلاع ارصق :يأ (ًاحرص)و 8

 "اضيأ ديلا : حانجلاو طبإلا" : 333 : بيرقلا ريسفت كدي : يأ" : 104/2 : نآرقلا زاجم أ''

 ."جانج اهلك ديلا : لاقيو ,.دضعلا وه انهه (كحانج) " : 43/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /

 .143 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /333 : بيرغلا ريسفت /104/2 : نآرقلا زاجم 7

 نبا ةياور يف مصاع اهأرقو ءاهلاو ءأرلا حتفب (بهرلا نم) ىرمع ىبأو عفانو ريثك نيا أرق 5
 : ةعيسلا باتك) ءاهلا ةتكاس ءارلا ةمومضم (بهرلا نم) ىئاسكلاو ةزمحو رماع نباو ركب

 .171 : ريسيتلا 3

 ذخأ يفوكلا يدسألا دواد يبأ نب ىرمع يىبأ يرودلا ةريغملا نب ناميلس ني صفح وه
 تبت ةقثف ةءارقلا امأ : يبهذلا لاق (هتجوز نيأ) هبيير ناكو مصاع نع انيقلثو اضرع ةءارقلا

 ءارقلا ةقرعم /6 : ريسيتلا /.(ه 180 : ةنس يلاوح يقوتو ه 90 : ةتس دلو) اهل طباض د

 .(254/ 1 : ةياهنلا ةياغ /116/1 :رايكلا

 /493 : ةعبسلا باتك) ءاهلا ةنكاس ءارلا ةحوتفم (بهرلا نم) مصاع نع صفح نع يور

 .(171 :ريسيتلا

 ... ةيآلا (َنْوَعَرَف ىَلِإ كير نم ناَتاَهَرَب َكناَذَه ...) : ةيآلا يف 6

 / "ناتجح : يأ" (ناناهري) : 333 : بيرغلا ريسفت / "نايبلا" : 104/2 : نآرقلا زاجم 7

 ."ناتنيي ناتيآ" : 143 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 /2 : نآرقلا يناعم : شفخألا /104/2 : نآرقلا ناجم /306/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .144/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /333 : بيرغلا ريسفت 3

 يناعم / (صنلاب) 333 : بيرغلا ريسفت / "رصقلاو ءانيلا /105/2 : نآرقلا زاجم

 ."عفترم عستم ءانب لك حرصلا " : 145 /4 :هبارعإو نآرقلا

(4 

5 

9 
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 ا

 تا /! 0 45
 . 16و افت :ىأ /ارهاظترو نادك لا ا

 هذ وسم

 : هخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 ىلإ ةيآلا ن5 ىذتما مق نازقلا اولا نأوإ :نلاتهتت ةلوق

 نست ةظلغلاو ةدشلا نا :مدقت امك 77! قيشلا ةئآن:نلاعت اهكست اًهرقلا

 نمف وه امنإ ةيآلا هذه نم خسني نأ نكمي ىذلاو ءنيللاو ةمللاسملا

 ربخ هنأل خوسنمب سيل كلذ نإ :مهضعب لاقو ةيآلا رخآ ىلإ (ىدتهأ
 3 الو نيكل ةزاوح '

 7 مهري ارت سس سم 8 5

 .(( "لوقا ْمُهَل اَنْلصَو َدَقَلَو) : نيعبرا ىفوملا بزحلا

 ."!اضعب اضعب انعبتأ :يأ (انلصو)و 51

 0 نآرقلا :ينعي (َلْوَقْلاَر و

 نيهوشملا : يأ" : 180 : بولقلا ةهزن / "نيكلهملا : هزاجم" : 106/2 : نآرقلا زاجم

 "...نويعلا ةقرزو هوجولا داوسي

 .147 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /333 : بيرغلا ريسفت /107/2 : نآرقلا زاجم ©

 .148/4 : هبارغإو نآرقلا يتاعم /333 : بيرغلا ريسفت /107/2 : نآرقلا زاجم ©

 ا

 :139 : عويستلاو :عسافلا + ةطالتخ نبأ 48 14 يقتاو غيسفلا وح نما

 205+ نكوقلا» يساوقن نلكنإ

 .(نوركذتي مهلعل لوقلا مهل انلصو دقلو) 51 : صصقلا
 .333 : ل نآرقلا يناعم : ءارفلا 1

 333 ::بيرغلا نيسفتا /307/2: قارقلا يتاكم + ءارقلا

(02) 

503 



)10( 
 يدع

 لسرلا لاسرإ يف :يأ (ٌةَرّيخن
 يقول ضر 11 0
 .ويضحل أ (انعرت و75 ([ك)عمي د 1 9

 يفو / "مهنكسن" : 308/2 : ءارفلل نآرقلا يناعم يقو "مهنكمن " . لمصالا يف اذكه '"

 ."مهل اناكم هلعجتو " : ةدايز : 206 : بولقلا ةهزتو /333 :بيرغلا ريسفت

 .308 /2 : نآرقلا ىناعم : ءارقلإا 2

 391: يرفلا يسع 110815 نإ :ةلاناوبلا#
 بيرغلا نيسفت /' برعلا لوق يف نيضرألا م أو ةكم ئرقلا م15:2108 72: قازقلا اه 3

 ."ةكم اهمأب ىنعي " : 150/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ( (صنلاب) 334 :

 334 ::ترفلا نوِسْفَم 3

 334 : بيرقلا ريسفت / 109/2 : نآرقلا زاجم ©

 .(صنلاب) 334 : بيرغلا ريسفت / "باقعلا" : 109/2 : نآرقلا زاجم 7

 .(صنلاب) 334 : بيرغلا ريسفت / "رابخألا" : 109/2 : نآرقلا ناجم 9

 11 رفا يقل

 دفا و يونا

 .334 : بيرغلا ريسفت /109/2 : نآرقلا زاجم /309 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''''

 554 يرع و/110 12 ركل واما

5204 



 )1( 000ا
 . مهيلإ الوسر :يأ (ًاديهش)و
 .2!هنئازخ :يأ (ُةَحتاَفَم)و 6

 ةباصعلاو ةبصعلا "و اهلقث نم اهب ليمت :يأ (ةّبصعلاب ُءوُنَتَلِ) و

 / كلذ نإ :ةغللا لهأ لاق ءسانلا نم ةعامجلا ىنعمب يه (ظ 64) ءاضيأ

 .1لاجرلا نم: تيعبرألا ىلإ ةرشعلا نيب ام
 4( 2 5-50 ع 0 ّ

 ا رطيت الو رشأآت ال :ىا (حرفت ال)و

 را عا ست
 ان 3

 كظح :يأ (كبيصن)و

 0 قل نا مل ىَلَع)و 8

 801 فويل ىآ (اماََلي الإو 0

 نأك اهب تلصو "يو" اهنأ سابع نبا نع يور (ن نكي 52

 .334 : بيرغلا ريسفت ى(ل)

 لل )9

 دولج نم تناك هحتافم نأ ريسفتلا يف يور " : 155 - 154/4 : هبارعإو نآرقلا زاجم 2

 هحتافم نأ اضيأ ءاجو الغب نيتس يأ الغب نيعيس ىلع لمحت تناكو عبصألا ر داقم ىلع

 .155/4+:هيلزغإو نآرقلا يناعم رظتاو /334: بيوغلا ريسفت ©"

 293 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / ' 'حرمت الو رشأت ال : يأ" : 111/2 : نآرقلا زاجم

 نآرقلا يناعم / (صنلاب) "...335 : بيرغلا ريسفت / "نيرطبلا نيرشألا (نيحرفلا)

 ال : يأ ملعأ هللاو انهه (حرفت الو) " ... "رشأت ال ريسفتلا ىف ءاج" 155/4 : هيارعإو

 . ” نذل ىف نانإ رك عرفت

 .(صتلاب) 335 : بيرغلا ريسفت / ل

 .335 + بيزغلا نيت: 1310/2: بيرقلا'نيسفت /111/2:: نازقلا ناجم 7
 .335 : بيرغلا ريسفت /310/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 336 تيوقلا يمقك 1111 12« نوقلا نادم"
 .526 : نآرقلا لكشم ليوأت

24 

 ل

39 
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 - ادن رهظأ اذإ مدنتملا اهلوقي ةملك يهو .''/ليلخلا رايتخا اذهو

 ا" قانيعلا و اقخا اذه ” ال و ءاهانعم نأ ةداتق نع ىورو

 هللا نأ كليو : اهلصأو فاكلاب ةلصتم "يو" نأ ءارفلا معزو

 اناهي تاكو نإ ةندمش ىلا لاكو 259 فاكلاب تلصتاو ماللا تفذح مث

 7 ةغلب كل ةمحر

 .("7لمعلا هب بجوأ :ىأ (َكِيَلَع ل 85

 0 ىلإ :يأ (داَعَم ىَّلِإ)و

 نلزن اهلوأ نم تايآ كلا ةيندم يهو ,تويكنعلا ةروس

 ا
 10 صا هرم كا

 1 نولتقي :يآ (نونتفي)و 2

 .157/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /526 : نآرقلا لكشم ليوأت /154/2 : هيوبيس باتك (')

 .157/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 2

 مل وأ" هيفو .336 : بيرغلا ريسفت / "ملعي الوأ" هيفو 526 : نآرقلا لكشم ليوأت

 ."رت ملأ : هانعم يئاسكلا لاق : 526 : نآرقلا لكشم ليوأت 9

 ةيبارعأ تعمس لاق ,ةرصبلا لهأ نم خيش ينريخأ" : 312/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 ."تيبلا ءارو هنأكو : لاقف كليو كنبا نيأ : اهجوزل لوقت

 يف ةبيتق نبا لاقو / "قزرلا طسبي هللا نأ رت ملأ" 112/2 : نآرقلا زاجم يف يذلا ©

 لكشم ليوأت يف لاقو / "رت ملأ" ليبس اهليبس ةديبع ىبأ لاق" : 336 : بيرغلا ريسفت

 ."ريمح ةغلب كل ةمحر : يأ "ناكيو" : مهضعي لاقو " 527 : نآرقلا

 000 يلا سل

 .245 : سابقملا ريونتو /158/4 : نآرقلا يناعم رظناو / ةحفصلاو هسفن 9

 ساحتلا لاقو /141 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /50 : خوسنملا خسانلا : مزح نبا 7

 .ةيكم اهنإ : 177/2 : فشكلا يف يكمو 204 : خوسنملاو خسانلا يف

 نآرقلا يناعم /(صنلاب) 337 : بيرغلاريسفت / " نولتبي " : 113/2 : نآرقلا زاجم

 ."نوربتخي " 159/4 : هبارعإو

)160( 

5306 



 37 اجحلا نم مهتادويعم نم نايجك أم مك تا والارو 17

: 9 
 . اهريغو.

 نوقلجخي :يأ( و 11 520 5 د 20
 .160 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 1337 وردا يقل

 / "هفاخي : يأ' : بيرغلا ريسفت / "هللا ثعبف فاخي نم" 0 لا
 فوخلا هانعم نإ : لاق نم امأف هللا ءاقل باوث وجري " : 160/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 ا ا و

 .162/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /337 : بيرغلا ريسفت /114/2 : نآرقلا ز ايما“
 ..." .162/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / مكيونذ مكذع لمحنل : 337 : بيرغلا ريسفت 8

 .337 : بيرقلا ريسفت

 .337 : بيرغلا ريسفت /114/2 :نآرقلا زاجم /314/2 : نآرقلا يناعم : 0

 164/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو / لوألا ءزجلا نم 140 : ةحفصلا عج
 ... ةيآلا (ًاناكوَأ هللا ا 8

 .337 : بيرقغلا ريسفت /114/2 : كلا ةاجع

 لانا يقلع لتصألا ف“
| 
 .337 : بيرغلا ريسفت /114/2 : نآرقلا زاجم

40 

 ه0

)6 

(0 
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 0 م

 ماا

 0 يأ ًاكفإ)و
2.2 

 نودرت :يأ (نويلقت)و 1

 ءانتلا نسحو بيلحلا دلولاب أ (اًيندلا يف هَ َرِجأ)و 27

4 
 .""”مكسلجم يف :يأ (ٌمُكيِداَن يف)و 9

5 5 5 5 

 . 77 علا دولا نق شحاوفلا عيمج وه (َنَّكَتُمْلآَرو

 . ويدل هنزل ( ةكنل 7

 .ةشحلا ةراجح :يأ (ًابصاح)و 0

03) 

«* 

 هخوسنم
 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 مالس) هلوق ىلإ ...ةيآلا (َوَّْللا أوعمس اّذِإ َو) :ىلاعت هلوق (و 65)

 نأ نع ملسو هيلع هللا ىلصن هللا لوسر يهنب هخوسنم يش

 .165/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 337 1 500

 :(صتلابر + بيروعلا نيس / نوعجرت : كلا

 .158- 4 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 338 : بيرغلا ريسفت

 .108/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /338 : بيرقلا ريسفت

 اللا تن بيرغلا ريسفت

١ 
 بتولقلا ةهزن :7

 33508 + تئرقلا نيس

 مالس مكلامعأ مكلو انلامعأ انل اولاقو هنع اوضرعأ ىفللا اوعمس اذإو) 55 : صصقلا 5

 .(نيلهاجلا يغتبن ال مكيلع

52658 



 اهنإ :ليقو .”فيسلا ةياب هخوسنم يه ليقو "نقلا يكف متل :ا :١ اق و ,'2)ى م را
 1 0 ءاريلا اذه مالسلا ىنعم نأو ةمكحم

 ب اًنكلا لهأ أ أوُلِداَجَت آالو) : نوعبرأو يداحلا بزحلا

 : هسيبرغ
58 

 .7كشل اذإ :يأ (َباَترَأل اذإ) 8 ع 2
 6 رع م

 لا نها ولطيملا) و
 00 يع و لال سال
 1 دورا عل

 :ةديبع ىبأ لاقو ؛'ةلدغل ائيش عفرت ال :يأ (اَهَقْرَر لمحت ًال)و 6

 5 فلا ةلمشلا و :نانكنالا ذلإ اقر نفتوك ل نا وول لك

 اذه يف (ص) يبنلا نع ىور اممو /328 : حاضيإلا /204 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا ''

 :لاق (ص) يبنلا نع (ض) ةريره يبأ نع 525/2 : هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور ام نأشلا

 ."اهقيضأ ىلإ مهورطضاو مالسلاب مهؤدبت الف قيرطلا يف نيكرشملا متيقل اذإ"

 , يلم با12037عوستلاو نمساتلا» ساجتلا 149 وكلاب :كياتلا + عوج ني"

 ,325 : حاضيإلا /140 : خوسنملاو خسانلا

 ريغ ةمكحم ةيآلا نأ ىلع امهالك : 328 : حاضيإلا /205 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا 7

 ةيحت وه يذلا مالسلا نم سيلو رافكلا نم ةارادملاو ملسلا نم مالسلا ىنعم نأو ةخوسنم

 .(ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا) : ىلاعت كل كلذ نأآل
 0مل

 .171/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /4/21 قرطلاروبرفت 0

 نآرقلا يناعم / 'مهريغو ةكم لهأ نم بذك نم" : 317/2 : نآرقلا يناعم : ءارفل

 ."شيرق رافك مهنإ : ليق" 171/4 : هبارعإو

 .173/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /338 : بيرغلا ريسفت /117/2 : نارقلا ناجم 7

 .173/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 339 : بيرغلا ريسفت ©

 نم ةباد وهف برشلاو لكألا ىلإ جاتحي ءيش لك نأ ةبادلا زاجم" : 117 /2 : نآرقلا زاجم ”
 ناسنإلا الإ ابخي ءيش سيل : ةنييع نبا لاق : 339 : بيرغلا ريسفت يفو / "مهريغو سنإ

 ىلإ بيرغلا ريسفت ققحم رشي ملو اذه ةنييع نبا لوق ىلع رثعن ملو ةرافلاو ةلمنلاو

 .ملعأ هللاو ةديبع وبأ وه دوصقملا نأ ودبيو لوقلا اذه هيق عجرم وأ ر دصم

6 | 
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 . "ورع اهنحاو ةنلاغب ل اكن نأ (('/افَرْعلو 8
 رم رصرص © نس نس رع يع

 ,”'اهيف توم ال اهب ادري .ةنجلا نع ةيانك (ُناَوَيَحْل َىَهَلِإو 4

ضيأ نوكت دقو .”ةايحلا عضوم برعلا اهعضت ةظفل ىهو
 مهدنع ا

0 )05 
 .2 حور لك مسأ

1 -(6) 
 .  ةهيكم يهو مورلا ةروس

 3 - 2 8 5 0 ٠
 ظ0800 43 5

 .. لتنيح مهوبلغ اوناك سرفلا نأ ينعي (مورلا تبلع)و 2
 6 : 0 ع ى6 1 8

 .  مهايإ سرفلا ةبلغ نم :يأ (مهِبّلَغ دعب نم)و 3
 : م ع م 9 0 20

 اميف مورلا مهبلغتس :يأ (نينس منصب يف َنوُبلْعَيَسِإو 4 - 3

 ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا نإ" :ركب ىبآأل لاق ةيآلا هذه لوزن نيح

 ... ةيآلا (ًاقَرُغ ةّنَجْلآ نم ْمُهُنيَوَيْنلِ) دعب اهناكمو ,يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخأتم ''

 بغارلا تادرفم / ةفرغ اهدحاو ةعيفر لزانم : يأ (تافرغ) - 151 : بولقلا ةهزن ©

 ."اقرغ ةنجلا لزاتم يمسه ءاثيلا نم ةيلع ةفرغلا "فرغ ةدام"

 .339 : بيرغلا ريسفت /318/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 117 2 اولا تانيا

 0 وللا فور

 : ةمالس نيا /204 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا / 50 : خوسنملاو عسشاقلا يدها 9

 .182/2 : فشكلا /142 : خوسنملاو خسانلا

 424: نارقلا لكشف نيوزبا7)

 .175/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن 9

 لهأ مورلا تيلغف رشعلا نودو ثالثلا قوف ام عضبلا" : 424 : نآرقلا لكشم ليوأت

 نم عضبلا " : 176/1 : ىورهلل نيبيرغلا / "ةيبيدحلا موي مهدالب نم مهوجرخأو سراق

 : نابلصلا عماقم / "عستلا ىلإ ثالثلا نيب اميف كلذ لمعتست برعلاو هنم ةعطقلا ءيشلا

 ”ةرشعلا نود ام ددعلا نم غضبلا"' "3

5300 



 ةروس يف نينس عضب يف ةغللا لهأ لاوقأ تمدق دقو .(أ'عستلا
00 

 نأي نوحرفي :يأ (هّللا ٍرصَتب نوثموملا ح م ْذئَمْوَي)و 5 4

 لهأ مورلاو ,.مانصأ ةدبع سرفلا نأل ء.سرفلا ىلع مورلا بلغت

 سرفلا نآل ؛مورلا ىلع سرفلا تيلغ اذإ حرفت شيرق تناكو 27باتك
 هل عرش يذلا نأ فلسلا شعبي نع ءاجو .' ”ميظنم ماشضا ةذيغ

 عم دحاو موي يف سرفلا ىلع مورلا ةبلغ نم مدقت ام ذكموي نونموملا

 ,مهأيإ مهلتقو ,نيكرشملا ىلع نيملسملا ةبلغو ردب / ةعيقو (ظ 65)
 نم ءاننسألا ريغ نلف وتتمولا ةةفاوف قوملسلا عررقق ىلا كلذ

 .”!هعوقو لبق كلذب حرفلاب هللا مهدعوو دحأو موي يف سبرافو شيرق

 .20ةعارزلل اهوبلق :يأ (ضرآلا اوراكأ)و 8

 يف ةنجلا نع ىنسحلاب ىنك امك منهج نع ةيانك 000 0

 .(!ىتسحلا أوُتَسَحَأ َنيِذَللِ) : '''هلوق

 ع : يأ ا 15

 نيا نع 1 : ح 31 : بابلا 30 ةروس ريسفتلا باتك (343 - 342 /5) : يذمرتلا ناس

 نيب ام عضِبلا نإف ءركب ابأ اي تطتحا الآ" : هصنو (ص) يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع
 . "”عستلا ىلإ تالثلا

 .ءزجلا اذه نم 38 : ةحفصلا عجار

 175/4: ةيارعإو نارقلا يتافم /16/21+:ىريطلا نيسفت /424 + قارقلا لكشم ليوات
-176. 

 .16 /21 : يربطلا ريسقت /319 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا “
 :197:لرزدلا تاق /17/21 * ىزيطلا نيب!"

 .178 : هبارعإو نآرقلا ىناعم / (صنلاب) 340 : بيرفلا ريسفت *
 ْ .340 : بيرغلا ريسفت

 .26 : سنوي
0 

 .340 : بيرغلا ريسفت /120/2 : نآرقلا زاجم '"

2 

02 

(0 
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08 0 015 

 'ء هيلا نورقم 5 (نوتناق)و 6

 ىنعمب ربكأ هللا :لاقي امك ,هيلع نيه" :يأ (ُيَلَع ْنَوُهآ َوُهرو 7

 0 هللا

 : ."هللا ةقلخ :يأ (هّللآ تَرْطف)و 0
7 5 

 تس

0 

 ا 1 نم مكديزيل :يأ ان

10 
 هنم رثكأ هيلع باثي نأ رظتنيو ءائيش يدهي يذلا وه :سأاأيع نب

 3400 فورشلا يشنوو )

 .183/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو رفيفملا و يك

 نادآلا يفو ” ... "لعافلا عضوم يف عضوي لعفأ نأل هيلع نيه " 121/2 : نآرقلا زاجم 3

 .هيلع نيه وهو" : ةديبع وبأ لاق : 341 - 340 : بيرغلا ريسفت / "ريبك هللا ئأ ربكأ هللا

 ريثكو ةديبع ىبآ لاق " : 183/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / *..ريبك يأ ربكأ هللا لاقي امك

 . هيلع نيه وهو : هانعم نإ ةغللا لهأ نم.

 بيرغ : يديزيلا / سانلا اهيلع قلخ يتلا هللا ةغبص : يأ" : 12272 نادقلا زاكي

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 1 : بيرغلا ريسفت / "هللا قلخ" .297 : نآرقلا

 .(صخلاب) 4

 يناعم (صنلاب) 341 : بيرغلا ريسفت / "نيبئات نيعجار " : 122/2 : نآرقلا زاجم

 ."... هيلإ نيعجار * : 135/4 :هبارعإو نآرقلا

 .(صنلاب) 342 - 341 : بيرقلا ريسفت / "باتك" : 325/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 342 تموقلا ريما"

 ة دلو

 .187/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو / ةحفصلاو هسقن ©"

 .253 : سابقملا ريونت /342 : بيرقلا ريسفت 2"
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 (1) ها يك
 . 2 ةهقدص نم :يأ (ةاكز نم)و

 لا فيعضتلا مهبأسح يف نودحجي نيذلا )ن وقعضملا)و

 ' وقم لجر :لاقي امك تاتسحلا نم فاعضأ وذ :يأ فعضم لجر لاقي

 3 : ع و 53

 ١ 0 بحاص :ىا رسسومو هوق بحاص يأ

 ,هلل ءاكرش اهولعج مهنأل .ةهلآلا ينعي (مكئاكرش نم له)و 40

 مهل مآ) : هلوق كلذ لثمو .'”'اوعدا ام اهيف '”مهئاعدال مهيلإ اهفاضأف

 م أوعرش ءاَكَرش

 ."”بذجلاب ينعي (ّرَبلا يف ٌداَسَقْلارو 1
 هدئاوف عاطقناب ينعي (رحبلا)و 85) صبا 3 : 5

 29 ا مات 2

 .2> نوقرفتي : يأ (نوعدصي)و 43

 (10). ع 1
 '٠. ”نوئطوي :يأ (نودهمي)و 4

 .188/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /342 : بيرغلا ريسفت 0

 .188/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /342 : بيرغلا ريسفت 3

 .192 : بولقلا ةهزن /188/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /325/2 : نآرقلا يناعم : 1

 ."مهباعدال' لصألا ىف

 48/21 را
 ىروشلا ©

 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 342 : بيرغلا ريسفت /325/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ى
1055 

 : بيرغلا ريسفت / "مهيونذي رحبلا ةدام تعطقنا " : 325/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 طحقلا " : 188/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "سانلا بوتذب رحبلا ةدام تعطقنا' :. 2

 ."رحب وهف ءام يذ لكو راهنألا ىلع يتلا ندملا يف يأ رحبلا ندم يف : يأ ؛رحبلا يف

 /4: هيارعإو نآرقلا يناعم /123/2 : نآرقلا زاجم /325/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

1058 

 .1858/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /342 : بيرغلا ريسفت

 ا 23

4 

6 

)10( 
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 ."'كرطملا (َقُدَوْلآَرو 48

1 

5 

 / (صنلاب) 342 : بيرغلا ريسفت / "دحاو رطقلاو قدزلت" : 124/2 + ناركلا ذامم ')

 .(صتلاب) 189 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .189/4 هبارعإو نآرقلا يناعم /342 : بيرغلا ريسفت ©

189/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 342 . تكوعلا نين 9
 نيسلبم ىنعم" : 

 ٍ وبا عالمنا يطعم

 ارقيو) : 190/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "رطملا راثآ ينعي" : 343 .: 10 فيزقلا نيو

 ."رطملا راثآ ينعي " (هللا ةحيرراتأ

دل هبارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 343 : بيرغلا ردسفت
 فطنلا نم مكقلخ" : ي

 : كسا

 10 هبارعإو نآرقلا يناعم /343 + تيرقلا نيسقت 16١

 .343 : بيرغلا ريسفت /326/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 8

/4 . ةيارعإو ةازتلا يئاعم / 3213 كيرف نييك 9
 292. 

 343: تيوقلا نيرو

رخآلا يف عوجرلاو ىبتعلا مهنم بلطي ال : 00126 52 09
 . "ة
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 يهو 7 ةنيدملاب نلزن تايآ ثالث الإ ةيكم يهو :نامقل ةروس
 ثالث مامت لإ (ةَرَجَش نم ضرآلا يف ام نأ َولَو) :ئلاسعت ةهلوق

 تايآ 2202

 مع © حا

 مح ناب ىف ةاتعم:يعوتساسو “© ”!هلطاب#ىأ (ةيدحلا ويل 6
 .باتكلا اذه

 .ةتباث الابج :يأ (يِساوَر )و 0
 .©7ةديدش ةكرح كرحتت :يأ (ديمّت)و

 .60فعض ىلع افعض :يأ 0 لع 3 14
 .7هماطف :يأ (ةَلاصف)و

 .ة)اهرهظي :يأ 0 تا

 رعصأ لجر :لاقي ءاربكت كهجوب ضرعت ال :يأ (رعاصت الو 8
 ؟)هجولا لئام :يأ

 /2 : فشكلا /206 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /193/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم أ"
 .ةكمب تلزن : 143 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نيا لاقو /7

 و رتل 7
 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "ءانغلا وه : لاق دهاجم نع" : 327/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 : بولقلا ةهزن / " ... ' ءانغلا انهه (ثيدحلا وهل) نأ ريسفتلا يف ءاج ام رثكأ" : 4

 ريسفت رظناو "ءانغلا وه" (ثيدحلا وهل) ليقو ريخلا نع لكشي امو هلطاب : يأ" : 171
 .344 : بيرغلا

 .98 : بولقلا ةهزت /195/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 126/2 : نآرقلا زاجم '*
 195 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "الامشو انيمي مكب كرحت ' : 126/2 :نآرقلا زاجم 9
 ."ليمتو كرحت " : 54 : بولقلا ةهزن / نصل
 .196/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /344 : بيرغلا ريسفت /126/2 : نآرقلا ا

 .344 : بيرغلا ريسفت /127/2 : نآرقلا زاجم '"'
 .344 : بيرغلا ريسقت © 0

 .198/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /344 : بيرغلا ريسفت /127 /2 : نآرقلا زاجم :

25205 



)وي ريكتلل لجرلا هبشف بناج يف هسأر
21. 

أ :يأ (كيشم 5 دصُقاَو) 19
 فارساإلا نييام دصقلاو هيف لدع

 كاي و ل خ27 5-51
أ (كتوص نم ُضضْغاَو) ريصقتلاو

 هنم ضغ :لاقي ءةنم صقنأ :ي

 و قم

 يف توصلا عفر نإ :ىلاعت هفرعي اهحبقأ :يأ (ت اَودصلا َركْنَأرو

 ظ .""!حيبق ةبطاخملا

 هخوسنم

 .ه«خوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 :ةيآلا 171 وراحت الرز لامك هز ف

 6 هلآ َدْعَو َّنإ ٍريصاَق) 2“

 .('"هرْفُك َكُئْرْحُي آاق َرَقَك ْنَمَو) :ىلاعت هلوقو

 نس نآرقلا د
 .64 بولقلا ةهزن /198 /4

 7 : بولقلا و

 30 : بولقلا ةهزن /199/4 ةيارغاو نازقلا يئاعيبا#

 ريسفت / "ريمحلا توصل تاوصألا حبقأ نإ : لوقي " : 328/2 : 0 ءارقلا ©

 ا ا ءاهحبقأ يأ" : 344 : بيرغلا

 : لاقي تاوصألا حبق : 199 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / .ةيلاع اهنأل :ريمحلا تاوصأ

 «تاوصألا ميقأ " : 18-19 بولقلا ةهزن / ”حيبق ىنأ . .ةقلخلا ركنم هجوب نالف اناتأ

 لطابلاو ةموصخلا يف تاوصألا عفر هركي امنإو
هنم نطاوم يف دومحم توصلا عفر و

 : ا

 . " ةيبلتلاو ناذآلا

 .. ةيآلا (َنَسَحأ يه يتّلاب الإ ٍباّتكلا لهآ اوُلِداَجُت ًالَو) 46 : تويكذعلا 9

 60: عوولا 9

 رع
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 امك 1"! فيلا ةنآد لانك يقف: هزيقو هناك لاق تايآلا هذه

 .ةملاسملاو ربصلاو نيللا خسنت ةدشلاو لاّتقلا نأ مدقت

 لهأ اولداجت الو) هلوق يف ملعلا لهأ نم هريغو ديز نيا لاقو

 .”ااهليوأت يف مهنم فالتخاب "7ةمكحم اهنإ ... ةيآلا (باتكلا

 لهأ ضعب لاق ... ةيآلا ((َكْيَدلاَولَو يل رُكَشا ُنآ) :ىلاعت هلوقو
0 

5 
5 50000 

 انلومتاو "177 كييو يطل يرضع ىلا قون يردش» وسلا

 :اولوق اننإ :ةكشو: هللا ءاشام

 فطعلا ىنعم خسن هنأ ديري" "؟؟تكش / مث هللا ءاش ام (ظ 66)

 .""”مكي فطعلا ىنعمبو واولاب
 48 يريم لا هاه

 ) اهّللآ ىلإ ههج ةيحو علصم نمر نوعبرأو يناثلا بزحلا

 نع مهاهن ' : توبكتعلا ةروس نم ىلوألا ةيالا يف لاق : 45 : خوسنملاو خساتلا : ةداتق (''

نونموي ال نيذلا اولتاق) : لاقف ةءارب يف دعب كلذ خسن مث ,ةيآلا هذه يف مهتلداجم
 هللاب 

 يف ساحنلا نم لك اذه ةداتق لوق دروأو / "فيسلا نم دشأ ةلداجم الو رخآلا مويلا الو

 ةفاضإلاب نيتيلاتلا نيتيآلل ةيسنلاب امأ / 330 : حاضيإلا يف يكمو 205 : خوسنملاو خسانلا

 - 141 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا : فيسلا ةياب نهخسنب لاق نممف يلوألا ىلإ

 ١ .208 - 206 : نآرقلا م خساون رظئاو 3

 .330 : حاضيإلا /205 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا ©

 ,اولاق امك نوكيف ءيشلاب نوثدحي مهلعل اوملسأ اذإ مهتم نونموملا لداجي ال : ديز نبا لاق 0

 : سأحنلل خوسنملاو خسانلا رظنأ) ةيزجلا طعي ملو لتاق نم يأ ةيآلا ىنعم يف دهاجم ناقَو

05). 
 14 نامقل 7

 332 :ماصيإلا #
 لاق لاق (نف ن) سابع نبا نع 13 : بابل تارافكلا باتك (684/1) : ةجام نبا ننس ©

 هللا ءاش ام : لقيل نكلو تشو هللا ءاش ام : لقي الف مكدحأ فلح اذإ" : (ص ا

332: 0 
 21 نافل
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 + هلل لقي

 2 6-3 5 9 )1( ال

 .٠ ضعي قوف هضعب ينعي ( ”للظلاك جوم) 2
 3 5 دوك .ميلو 0 5 ختي كو

 1 ”نعلا حيفا رتخلاو رادغ : يأ (ٍراتخ لك)و

 (4) ٠. : هام

 . ينغي ال :يأ (يزجي ال)و 3
 كا 2 5 م

 ناطيشلا (رورغلا)و

 5 .تأايآ ثالث الإ ةيكم يهو 2 , 1 جا 307

 ميت اس# ىلع

 .تابآ ثالث مامت يلإ ((* 00

 .""!ءاضقلا يضقي :يأ (َرْمآلا ُرُيدُيِ)و 5

 .داضلاب " للضلا " : لصألا ىف ()

 .344 : بيرغلا ريسفت ©
 يناعم /345 : بيرغلا ريسفت /129/2 : نآرقلا زاجم 330/2 وقل يقتاعس كارو 9

 .2017/4 : هوغو نآرقلا

 .345 : بيرغلا ريسفت /129 /2 : نآرقلا ناجم

 نارقلا يناعم 7 لطابلا نيكلا هني "رووغلاو# ناطيشلا (رورغلا) : 345 : بيرغلا ريسفت ©

 .(صخلاب)إ 4 2

 .333 : حاضيإلا /191/2 : فشكلا /206 خوستملاو خسانلا : ساحتلا ©

 200 : لوزنلا بابسأو /107/21 : يربطلا ريسفت يفو "ةبتع نب ديلولا" : لصألا ني

 .ةبقع نب ديلولا هنأ 354/4 : باعيتسالاو

 همأل (ض) نافع نب نامثع وخأ يشرقلا يومألا بهو ىبأ طيعم يبأ نب ةيقع نب ديلولا وهو

 ناك اداوج ارعاش اعاجش ناك ةرامع هوخأو وه ةكم حتف موي ملسأ ءنيرك تنب ىورأ

 ةفالخ يف تام (ض) بلاط يبأ نب يلع لاتق ىلع هضرح ىذلا وهو هاضري ال ةيواعم

 .(ض) ةيواعم

 .(614/6 : ةباصإلا /451/5 : ةباغلا دسأ /1552/4 : باعيتسالا)

 .18 : عجاضللا 2
 .346 : بيرغلا ريسفت

532/16 



 :ىأ ,ليلقلا ءيشلا نم نم لسي ام ةغللا يف اهلصأ (ةلآلّسس وة

 هلاضفلا لثم .ةلاعف نزو ىلع ناك ام لك كلذكو جرختسيو لسني

 . كلو ىجنو ةمالقلاو ةماققلاو

 هلات اه كت هوفت كاوا” انفلا ةلالسو اليلس ديلولا يمس

 .”!نينموملا ةروس يف (نيط نم ةلآلَس) هلوق ىنعم يف لوألا لهأ
 ا

 ةفطنلا ينعي ءريقح :لاقيو ءفيعض :يأ (نيهم ءام نم

 8) همس
0 

 0  انوسكو نا :يأ (ضرآلا يف ' !ئأآض)و 10

 3 روع و اعلا كار ع

 .204/ 4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /346 : بيرغلا ريسفت /300 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا ''

 340 فوويقلا نمفم 3

 سا

 / ' هتقاره يأ ءام نم لسنأ ءام نم هدلو قلخ مث هزاجم ' : 131/2 : نآرقلا زاجم

 كلذكو ليلقلا ءيشلا نم لسنب ام ةغللا يف ةلالسلا" : 205 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 ءيشلا نم لسن ام" : 116 : بولقلا ةهّرن / " ةراوقلاو ةماخنلاو ةلاضفلا وحن ةلاعفلا

 اذه كلذ هبشأ امو ةراوقلاو ةمالقلاو ةتاحتلاو ةلاخنلاو ةلاضفلا وحن ةلاعفلا كلذكو ليلقلا

 , " هسابق

 206 نو

 .ءزجلا اذه نم 113 ةحفصلا عجار

 : 205/4 هيارعإو نآرقلا يناعم / "قيقر عئام فيعض : ىأ" : 131/2 ٠ دي

 .(صنلاب) : 18] : بولقلا ةهزت / "فيعض نيهم ىنعمو'

 :."انللظأ" لادا يق

 .205 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /346 : بيرغلا ريسفت

 .205 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /346 : بيرغلا ريسفت /131 /2 : نآرقلا زاحم 07

6 | 6 

(0 
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1 5 (2 

 - اتبنت ال يتلا ةظيلغلا (نرُجِو

 ٠ متف هنإ :ليق دقو 5 .مكحلا :يأ (َحَدَقْلآ اَذَه ىَتَم)و 8
 ماب

 ا يهو بازحألا ةروس 6 هع ع
 ما ا

 وهو تاهمألا روهظ ميرحت نهنومرحت :يأ (نهنم نورهظت)و 4
 .©70 اهظلا

 اوناكو ادلو هومتذختاو هومتينبت نم :يأ (مُكَءاَيعْدأ)و (و 67)

 .؟9/لاملا / مهنوثر وي

 ةغللا لهأ دنع طسقلا لصأو ,”حصأو لدعأ :يأ (ًطَسْقَأو 5

 ةصحلاو رادقملا

 346+ قتيوعلا: قيس /132/2 © نازقلا قاجم 1

 .210/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /346 : بيرغلا ريسقت /133/2 : نآرقلا زاجم ©

 يتاعم /347 : بيرغلا ريسقت /133/2 : نآرقلا زاجم /333/2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ©

 .211/4 : هيارعإو نآرقلا

 .212/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 00 + ناوقلا زاهيه 7

 7 : بيرقلا ريسفت

 /8 : فشكلا /207 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /51 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا (

 نيتيآلا الإ ةنيدملاب تلزن" 144 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نيا لاقو :ةيندم : مهلك 3

(45 - 46). 
 .214/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /334/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 .314/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /348 : بيرغلا ريسفت (”

 تاغ / (ندتلاب] 348 + ٍفبيزغلا نيسفتا / " لذعأ "+ 302: نآرقلا تيرغ : ىديؤيلا ©

 لوما وهن قاب 213 74 7ي1رقإو قررقلا
 ."ةفصنلاو فصنلاك ددعلاب بيصنلا وه طسقلا" : طسق ةدام : بغارلا تادرفم 0
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 .'””(يرتكم «ىأ (ار وطنسم [6 )1 3 .

 تلاع: ىأ (تع 0
 9 هام او ع

04 
 : 00 م ق ةرجتح

 5( 5 : 5 : عارم ف هع
 1 اوكرح ةغللا يف هلصأو مهيلع ددش :يأ (اولزلز)و !1

 اذإ ةروس يف هيلع لوقلا يفوتسأسو .ردصم وه (ًالاَْلْز)َو

 .©تلزلز (6)
 06 ءلل ل عانت 5

 .  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنيدم اهيف ضرأ (برثي)و 3
 8) د 5 . 55 0 هع 00

 لانك يكسو هر وعلا ليم نبل كيلا (ٌةروع)و
0 0 5 9 5 5 

 يف لاقي ."””رطق اهدحاو اهيتاوج نم :يأ (اَهِراَطْفَآ َنّم)و 4
 (10) . ل 0 5007

 .216/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /348 : بيرغلا ريسفت /134/2 : نآرقلا زاجم ('

 .348 + بيرقلا نيشسفت /134/2 + نازقلا زاجم

 ."فوخلا نم قولحلا غلبت تداك يأ" : 348 : بيرقلا ريسفت ©

 792 ينونعلا فون اك

 بيرغلا ريسفت / "اومصعف ةئتقلا ىلإ اكيرحت اوكرح" " 336/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 يناعم / " كيرحتلا نم اهلصأو دئادشلا : لزالزلاو :لوهو مهيلع ددش :ىأ" : 348 :

 ."اوكرحو اديدش اجاعزإ !وجعزأ" : 219/4 : هبارعإو نآرقلا
35 

 لالعق نيبرض ىلع ءيِجي فعاضملا نم ردصملا ..." : 218/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 ."... لالعفو

 6 : بولقلا ةهزن /134/2 : نآرقلا زاجم '"

 104 لا نيبو 1"
 نم : يأ" : 135/2 : نآرقلا زاجم / "ةثيدملا يحاوت " : 337/2 : نآرقلا يئاعم : ءارفلا

 ."اهيحاون نم " : 220/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "رطق اهدحاو اهيحاونو اهيناوج

 .149 /14 يبطرقلا ريسفتو / "رطقو رتق" : يتدام يف ةغللا سيياقم رظنأ ''"'
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 ا ديف ,مهتوصح نم 8 200 2

 7. ا
 .0ةصيص اهدحاو اهب عنتمت اهنأل .رقبلا نورق

58 5 5 9 
 ”هيفكأ لعجي :ليقو 0 ةيدان كلا لعجب : يأ (نيقعض)و 30

 31 ةيويرقلا يصف 3317 210 نزوقلا يتاعم ةارفلا ""
 يأ" (اهوتآل) : 349 : بيرقلا ريسفت / "اهوطعال : يأ" : 135/2 : نآرقلا زاجم 2

 يناعم / اهيلإ اوراصل : دارأ فلألا رصقب (اهوتال) أرق نمو " ... 'هادرأ نم كلذ اوطعأ
 (اهوتال) أرق نمو ' ... "اهوطعال ىنعملاق دملاب (اهوتال) أرق نم " 220/4 : هبارعإو نآرقلا

 ." .هتثج : هتيتأو هتيطعأ : هتيدآ لاقي " : 12 : بولقلا ةهرن / اهودصقل ىنعملاف رصقلاب
 : 42 : بولقلا ةهزن / "... برحلا نوتاي ال : يأ" : 220/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .ةدش : يأ 5

 349 : بيرغلا ريسفت / "مكتيالو مكبيع يف اوغلاب : يأ" : 135/2 : نآرقلا زاجم 9
 ."اهفليأو ةبطاخم دشأ مكويطاخ" : 221/4 : هبارعإو 7 0 (صنلاب)

 7 يراقلا مون 5(

 3549 :تيرغلا زيسفت ا نارقلا زاحف"

 : لئابقلا تاغل : مالس نبا /136/2 : نآرقلا زاجم / 340/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 .223/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) 349 : بيرغلا ريسقت 02

 هلثم ءيشلا فعض نأل ةبذعأ ةثالث باذعلا اهل لعجي : يأ" : 136/2 : نآرقلا زاجم 3
 دحاولا لعجُي : ةديبع وبأ لاق : 350 : بيرغلا ريسقت / "ءيشلا الثم ءيشلا يفعضو
 ."كلذك هارأ الو ةديبع بأ نكسه تينثا الإ ةثالت

 .226/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو /350 : بيرغلا ريسفت 5

3 
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 هش وسم

 6 سس اع ١ نس ل
 .((1)هُرْفُك ِهْيَلَعَف َرَفَك نَم) :ىلاعت هلوق 1 8 9 8 5 .

 .('”ارظتناو مهنع ضرعأق) :ىلاعت هلوقو
 .(©0ةهاذآ َعَدَو) :ىلاعت هلوقو

 امك فيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن :هريغو سابع نبا لاق تايآلا هذه
 .©نيللاو ةملاسملا خسني ةدشلاو لاتقلاب رمألا نأ مدقت

 (هرفك كنَْحُي الق َنَقَك َنَمَوِ) : نامقل ةروس نم 23 : ةيآلا ديري هنأ ودبيو «44 : مورلا 3 ووجع
 /143 : ةمالس نبال حوسنملاو خسانلاو /50 : مزح نبال خوسنملاو خسانلا يف ام يهو
 امتإو بزحلا اذه نم تسيل مورلا ةروس نأل بسانملا وه اذهو - 208 : نآرقلا خساونو
 خوسنملاو خسانلا رظنأ : اضيأ ةخوستنم مورلا ةيآ نأ يفني ال اذه نأ ىلع هلبق يذلا نم يه
 40 هققحم ةلاحإو 50 : مزح نبال

 30: ةةكحسلا 7

 هاا ا"

 نانا رات مو ةفيورتتم )مورس نبا اق ( رزقك كنؤعوا الذ نفك نمور: ىلرألا نالوا َ
 ةبآب اهظفل نود خوسنم اهانعم نأ : ةمالس نيا لافو /150 : خوسنملاو خسانلا) اهل
 ىلإ نيرسفملا ضعي بهذ" : 208 : يزوجلا نيا لاقو / 143 : خوسنملاو خسانلا) فيسلا
 سيل اذهو فيسلا ةيآب اهظفلأل اهانعم خسن مهضعب لاقو فيسلا ةيآب خوسنم اذه نأ
 ::نآرقلا خساوت) "لاتقلا يفاني ال كلذو ,نزحلا نع هل ةيلستلا تنمضت امنإ اهنأل ,ءيشب
85 ). 

 خسانلا) فيسلا ةيآب ةخوسنم اهنإ لاق سابع نبا نأ ساحنلا لاقف : ةيناثلا ةيآلل ةبسنلاب امأ
 /143 : خوسنملاو خسانلا) فيسلا ةيأب ةخوسنم اهنإ : ةمالس نبا لاقو /207 : خوسنملاو
 : خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا لاقف ةثلاثلا ةيآلا امأ (333 حاضيإلا يف يكم لاق كلذكو
 خساون رظناو :/ فيسلا ةيآب ةخوسنم اهنأ 144 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نباو 31
 22,209 : نآرقلا

553 



 تي ا ا (1ةيفانال مفووعد از :ىلاعتك ةلاوكو

ل ينبتلا نم هيلع اوناك امل ةخسان اهنأ فلسلا نم هريغو
 نأو مهئانبأ ريغ

3 0 (4) 
يف هركذ مدقت ام يلع "”ههوثر وي

 ه بزحلا لوأ 

ز ىنبت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو (ظ 67)
 نبا / دي

 ع 1 6 0 ع ا ل 50
و «ةيالا هذه تلزن ىتح (0ةثراح

 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو) لزن

 يا يل و لل هنامالا 10 ضف

 .ها . (9) 3 دا دج رإ قر اك عل 58 ١
 اهفسشا 7” وسلا كن لأق .::ةيآلا' ('" "قه وعتمف)::ىلاعت لوقو

 ا 3 تا وهل

 ,نيرثكملا ينأث ءيباحصلا يودعلا نمحرلا دبع وبأ (ض) باطخلا نب رمع نب هللا دبع وه ©

 تف 723: كيلا ةنااوول

 .(181/4 : ةباصإلا /437/1-+ ةياهذلا ةئاغ 7/1835 نايمبلا تك /340/3 : ةياغلا دسأ

 .207 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا

 .ءزجلا اذه نم : ةحفصلا عجار

0 
 «(ص) هللا لوسر هقتعاف ءءايس هكردأ بلك نم ليجارش نب ةثراح نب دمحم نب ديز وه '”

 هللا لوسر مهرمأ نمم ناكو (مهئايأل مهوعدأ) تلزن ىتح دمحم نب ديز هل لاقي نأكف

 ه8 كنب دونتتساف' 7 قو موي شيجلا ىلع (ص)

 .(563/1 : ةباصإلا /281 /2 : ةباغلا دسأ /542/2 : باعيتسالا)

 .75 : لافنألا ©

 334 : حاضيإلا / "نآرقلاب ةنسلا خسن نم اذهو " : 207 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7

ال نأ بجي ناكو : تلق ةنسلل نآرقلا خسن نم اذهو
 مل نآأل ء.خوسنملاو خسانلا يف اذه لخدي 

 :انازق حست

 نهوَسَمَت نأ لْيَق نم َنُموُمْتفَلط ّمُك تاتموُلا ُمُكْمَكَت اَدإ وتم َنيِذلا اَهيأ اَي) 49 : بازحألا

 .(ًليمج ًاحارس َنُموُحْرَسَو َنُهوُحُتَمَف اهَنوُدَتْعَت ةّدع نم ّنِْيَلع ْمُكَل اَمَك

 (ه 94 : ت) مهديسو نيعباتلا ملاع هللا دبع وبأ يموزخملا نزح نب بيسملا نب ديعس وه 9

 بيذهت /308 /1 : ةياهنلا ةباغ /57 : يزاريشلا تاقبط /88 /5 : دعس نبأ تاقبط

 143 لامكلا بيدي تهت ةنمذلخ /54/4 : بيذهتلا
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 رولا بجلال ا لقوا ةيدوتت يوصل وتب ياذا
 3 : ا 1

 ((ءاَسّنلآ نم دَحأَك نكس 2 ًءاسن 01 20

 : هسيبرغ
 5 8 ه ووش م ر

 ا !هيطب :يا (تنفي نم)و 31

 /لوقلا نلت :يأ (لوقلاب َنعضْخَتِ) 2 6 5 يا 03 8-5 ها

 9 71 1 52 8 يب هع جرا اقام

 ارارقلا نم نررقأ :يأ (نّكتوُيَب يف َنَرَقرَو 3
 5 ب 9 10) جا يك عل

 سكتلا يزبتلا نإ :ليقو: ."""'نكدساحم ووقت :ىأ 0
 ' يشملا يف (11)

 قيمت اضل ىلإ مسالا انو نهب نلعفا ا قلوألا دفاعا

 0 : نآرقلا خساون /165 : حاضيإلا '''

 .237 : ةرقبلا ©
0 0 335. 

 (ًاحلاص ٌلَمْعَتو هلوُسُرَو هلل نكنم َتْنْقُي ْنَمَوِ) 31 : ةيآلا يه بزحلا ةياديو 32 :ب هل 7

212) 

 .ةيآلا

 .1/22 : ىربطلا ريسفت /350 : بيرغلا ريسفت اكل

 .350 : بيرغلا ريسفت /342/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 35013 تيركلا نيشقت: 3423 2-2 ةكرقلا يقام :ءاوفلا "7"

 350: تيرغلا ريع 343/2: قارقلا ناعم ءارتلا"
 3907 بيرغلا نيسفع 1572 4 قارقلا ناجم"

 7 + نولقلا مين 138 2 وقل قام "7

 ." جتفتو رسكتو ةيشم نهل تناك " : لاق ةداتق نع 4/22 : ىربطلا ريسفت

 .380/6 : ريسملا داز /5/22 : يربطلا ريسفت : رظنأ
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 1( يب ري سا ل
 لا :يأ (ٌةَريخلا مُهَل َنوُكَت نأ)و 3

 .0ةجاح :يأ 0 37
 04 م

 . مكل لحأ :يأ (' مكل هللا ضرق)و
 ا”!ههرخآ :يأ (َنيِئيِبْنلَآ َمتاَح)و 0

 3 ليلا ل :يأ (ًاليصأ)و 2
2 9 5 5 )8 

 كرايد : يأ (مكيَلع يَلصُي)و 3
 م نفت ل

0 

 نين ينعي (هليمُي ت تكلم ام 0-7
0 

 .(صنلاب) 39 : بولقلا ةهزن / "رييختلا" "ةريخلا" : 228/4 : ا كارلا يناعم ١''

 ةهزن / ليلخلا لوق هنأ هيقو 229/4 : ديا 0 دي

 © : بولقلا

 ية كل ضر ذق) يرستاةروس نم 2 يآ نم يهو لصألا يل نك

 .38 : بازحألا (هل:هللآ ضّرف) انه يسانلاو د يل ُهّلْلاَو

 ."هل هللا لحآ : يأ" (ُهَل ِهَّللأ َضَرَفِ) 351 : بيرغلا ريسفت ©

 6 : بولقلا ةهزن /230 /4 : هيارعإو نآرقلا ضاعف# 3544 2 ناذقلا نافع برقر

 351 7 بيرعلا يسكر 198 2 ةارفلا ناييلا#

 ,331 : بيرغلا ريسفت /138/2 : نآرقلا زاجم (7

 ." هتكئالم مكل رفغتسيو مكل رفغي " : 345/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .233/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /351 : بيرغلا ريسفت /139/2 : نآرقلا زاجم

 .391 : بيرغلا ريسفت /139 /2 : نآرقلا زاجم

 234/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو 0 يربطلا ريسفت (!''

 1 فرعا سيتا
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 ىنعمب نيثي نآو ىنأي ىنأ :هنم لاقي ,'7هتقو غولب :يأ (هاّنِإ)و
 © اح

 .!ةيدرألا ينعي (نهِبيِبآلج نم)و 9
 :برعلا لوقت .ةنتفلا رمأ يف نوضئاخلا :يأ (نوفجرملا)و 0

 ."7ةنتفلا رمأ يف اوضاخ اذإ افاجرإ موقلا فجرأ

 .0كتطلسنل :يأ (َكُتيِرْغْتَل)و
 01 : يأ (ًاديدس ؟ ًالَوَق)و 70

 نم دابعلا ىلع هللا اهضرتفا يتلا ضئارفلا ينعي (ةئامآلا)و

 يع و الك
 .”!ةيكم يهو «ًأابس ةر وس

 9( 58 عار ج

 م لحدي عا (عطاو 7
 هجضن (هانأ) ' 234/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "هكاردإ تقو ' : ةحفصلاو يا

 .(صنلاي) 37 : بولقلا ةهزن / هغولبو
 .37 : بولقلا ةهزن /234/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7
 .37 : بولقلا ةهزن /349 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

8 
 .236/4 : هيارعإو نآرقلا يناعمو /47 /22 : يربطلا ريسقت رظنأ

 يناعم /352 : بيرغلا رسفت /141/2 : نآرقلا زاجم /349 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
 .236/4 : هبارعإو نآرقلا

 .352 : بيرغلا ريسفت /141/2 : نآرقلا زاجم

 .238/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /352 : بيرغلا تمت
 ةمالس نيا /210 : خوستملاو خسانلا : ساحتلا /51 : خوستملاو خسانلا : مزح نبأ 5

 مهعامجإب ةيكم : 431/6 : ريسملا داز يفو /201/2 : فشكلا /145 : خوسنملاو خسانلا
 اوُتوُأ نيذلأ ىَرّيَو) : ىلاعت هلوق يهو ةيندم ةيآ اهيف لتاقمو بئاسلا نباو كاحمضلا لاقو
 36 ام" ةيآلا (مْلعْل

 .239 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /353 : بيرغلا ريسفت /142/2 : نآرقلا ا

 ف
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 دعصي :يأ (جرعي)و (و 68)
 . كل يأ ع الو 3

 عا. 2.2 :--6) 0 ع 2

 ليللا ريس وهو بيوأتلا نم هلصأ يحبس :يأ (يبوأ)و 10

-(8 

 موا ندعم لق ور. 71
: 5 

" 

 افا عوور د :يأ (تاقباس)و 11

 لديق دقو :نويخلا انهنأ ةرتقلا و جسنلا يف :يأ (درَسْلا يف)و

 0 هنيس

 .239/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 72353 ةينشلا وسيف

 ينع بزع لاقي " : 240/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 9193 ةكرشلا بقفا _

 . "باغ اذإ بزعيو 500

 : ةحفصلا عجار / "ةريغصلا ءارمحلا ةلمتلا يهو ةرذ نزو يأ" : 353 : بيرغلا ريسفت 0

 .لوألا ءزجلا نم ب 3

رعإو نآرقلا يناعم 00 بيرغلا ريسفت /142/2 : نآرقلا زاجم
 .240/4 : هبا

 53 : بيرغلا ريسفت /142/2 : نارغلا راكم

 ."هل ناسلب" : لصألا يف 69

 : بيرغلا ريسفت /305 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /355/2 : نارقلا يناعم : ءارفلا 7

 .243 /4 : هبارعإو 0 يناعم ني

 : بولقلا ةهزن

 يناعم /353 : بيرغلا ريسفت /143 /2 : نآرقلا زاجم /356/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .243 /4 : هبارعإو نآرقلا

 /2 : نآرقلا زاجم /356/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا : رظناو /354 : بيرغلا ردسفت "©

 .244 /3 : هبارعإو نآرقلا يتاعم 3
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 ."""انبذأ :يأ (انْلِسُ) و 2

 . 7” نماهنلا ْرطقْلآ)و

 3 : يأ (بير اَحُم)َو

 00 يهو ةيباج عمج (يب باَوَجْآ)و

 ."”!اهمظعل تباوث :يأ (تاّيساَر )و
 اذإ ةبادلا تأسن نم ةلعفم يهو ءهاصع :يأ (ةّتاَسْنم)و 14

 .(©اهتقس

 ."""طقس :يأ (ٌرَخو
 يفو ,تملع هانعم :ليقو ءاهرمأ رهظ :يأ (نجْلا ِتَنَيَبَتِ)و

 ا وذاك قل نركلا ن3 ىسنألا تينت 00 يللا يس نطيصعل

 ." [9بيعلآ َنوُمَلعَي]
 .245 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /354 : بيرفلا ريسفت /143/2 : نآرقلا زاجم 2"
 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /354 : بيرغلا ريسفت /356/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

5. 

 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظنتاو /354 : بيرغلا ريسفت /356 /2 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 3

4 216. 

 يناعم /354 : بيرغلا ريسفت /244/2 : نآرقلا زاجم /356 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 93

 .246 /4 : هبارعإو نآرقلا

 يناعم /354 : بيرغلا ريسفت /144/2 : نآرقلا ناجم /356/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

 .246 /4 : هبارعإو نآرقلا
 .247 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /354 : بيرغلا ريسفت /145 /2 : نآرقلا زاجم

 فلا

5) 

 صا تل ميركلا نآرقلا نم يهو ةطقاس ' ّبمَقْلا نوملعت ' لصألا يف

 .355 : بيرغلا ريسفت يف امك دوعسم

5359 



 نا ا ب ع و

 ٠. وي دنقلا رطل :لقو 01 دولا

 (5) ع 5 2

 رمت :يأ (لكأ)و

 هنإ :لبقو مودل تاذ يفو .ةأاضعلا رحش 5 :ىأ (طمخ)و

 67 كار هيلا

 يو لعمل اة اذإلا عاق ىطلاب هين ندنش ىف (لتأ)و
2 

 . ل رجش نم :يأ (ردس 5086

 00 ةظع : يأ (ثيداحأ)و 19

 10 يل ا ا رف ف وف قاع
 : مهانقرف :ىا (مهانقزم)و

مهبف : ىأ (مهيَلع قدص)و 20
 :سيلبإ لوق ىلإ ةراشإ هذهو . 

11 

 م !هنظ يف قدص هوعأطأ املق « ءاذكب مهنرمآلو مهنيوغألو مهنلضألو

 يناعم / كلذك ةداتق لوق وهو نميلاب ن .ناكاداو هن شايع نبل نع 79 يربطلا ريسفت '')

 يداولا مسإ مرعلا لبق" 248 /4 : هناعاوب ناقل

 3 : بولقلا ةهزن /248/4 : هيارعإو نآرقلا ىناعم 2

 و هاب يعن لا رو

 .248 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 .249 /4 : هيارعإو نآرقلا ئتاعم,/356 +: يعوغلا ندفع 3

 .249 /4 : هيارعإو 0 /356 : بيرغلا ريسفت /147 /2 : نآرقلا َن م

 56 : بيرغلا ريسفت /359/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 دجن ملو / "قينلا رجش" :1 ا ل

 .نيتلا رجش ىتعمي ر دس

 35 506: تيرعلا نييقف# نب

 .2591/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفيصلاو ينوب

 .251/4 هبارعإو نآرقلا يناعم /356 : بيرغلا ريسفت (!')
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 .(ا)هللا نود نم اهنودبعي اوناك يتلا ةكتالملا ينعي (مِهَلاَمِإو 2
 ”ضرألاو ءامسلا يف :يأ (اًمهيف)و

 .هخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف (ظ 68)
 :كاكيرطلا لاق بكا "ني قو ءانشقلا كلل لحي ال٠: ىلادك هلوق

 مهتم هلامو) : اهسفت ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق دنع 252/4 : بزرعاو نارقلا ينام ظل

 .(ريهظ نم

 ا يريطلا يبق

 .ةحفقصلاو 000

 .252/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن

 .252 /4 : هبارعإو نآرقلا ناعم 142 لا نام
 .253 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظنأو /356 : بيرغلا ريسفت
 يناعم / (صدخلا اد)] 357 : بيرغلا ريسفت / "اننيب مكحي : يأ" : 149 /2 : ل ع"

 نال دل هيارعإو نآرقلا

 ."مكاحلا : حاتفلا * : 254/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) 357 : بيرغلا ريسفت 8

 اير اَنّنيَب ُعَمِحَي لف) : ىلاعت هلوق نم (حاتفلا) : اذه يذلاو .89 : قارعألا نم (َنيِحتاَقْلا)و
 .(ميلَعْلا ماتَ َوُهَو ّقَحْلاب اَنَيَب ْحَتْفَ ما

 2 يازحألا 7

4 
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 ل 0 يل ل

يوقدو نهنم ءاشت نم يجرت) : لوفي نلاجت اهيقعمت
 نم كيلإ 

دبعو ءبلاط ىبأ نب ىلع نع اذه يورو ...ةيآلا ("ءاشي
 نب هللا 

 .'”اةدحاو ةروس يف لوألاب يناثلا خسن نم اذهو .7©2سايع

 990. 2 ب 8 5 هاا 50 ف

لوقب ءاسنلا نم ءاش نمل هجيوزت
 0000 ءاشت نم يجرت) :' 'ه

 .كاحضلا لوق سكعف ((19كحاوذأ كل نلام انإ) هلوقبو ...ةمآلا

امنإ : ةيآلا هذه نإ :ليق دقو
ل حابأ هللا نإف .ةنسلاب تخسن 

 ه

4 1 
 ' 2 جورتنف ةيآلا هذه لوزن دعب جوزتلا

 نأ هيلع هللا مرح دقو ,ةمكحم يف نيريس نباو نسحلا لاقو

 نيزوجف ةرخآلا رادلاو هلوسر و هللا نرتخا نهنأل هئاسن ىلع جوزتي

 .336 : حاضيإلا /209 : خوسنملاو حسانلا + ناكل

 51 فاول

 .336 : حاضيإلا /209 : خوستللاو خسانلا : ساحنلا ©

 .ناتحفصلاو اهسفن ©

 .لوألا ءزجلا 51 ةحفصلا عجار 8

 .336 : حاضيإلا 0

بأ يظرقلا بعك نب دمحم وه 3
يعيات هللا دبع وبأ : لاقيو ةزمح ى

 (ص) يبنلا ةايح يف دلو 

 .ه 120 ليقو 118 ىأ 117 ليقو 108 وأ 7 قس نول

 : بيذهتلا بيذهت 346 /6 : ةباصإلا /233/2 : ةياهذلا ةياغ /1377/3 . تاحهتمالا)

09 

 .338 : حاضإلا /310 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا 29

 51 اسوا 19)

50 

 .336 : حاضيإلا /208 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا '1)
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 1 طلاق فاسو كاف وقتل ”١ ةين ايندلا يف

 اوناك امل ةخسان ... ةيآلا ("/يبنلا تويب اولخدت ال) :ىلاعت هلوقو

 نأ لبق نم هجاوزأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لوخدلا نم هيلع
 لا و

 5( سارع لا © ع لا جرت را رت هدمت ©

 1 تاوامسلا نم مكفزري نم لق) نوعيزالاو عبازلا بزحلا

 : هبي رع

 6! ساّئلل َةَقاَك) 8

 ,باذكلا
 :""ايكلاو ليللا يق مكركم :يأ (باهّتلاَو ليلا ُرْعَمو 533 7

 نا ديعألا نم نيف بافو هلأ :ىأ (ةَماَدُنلا أورسأ)و
 ُ ! و ريكتملا 50 9

 ايندلا يف نير وخف " : هيفو 337 - 336 : حاضيإلا /209 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 درجم اهنأو هالعأ يجرزخلا دنع امك نيزوجف اهنأ ىدبيو ساحتلا نع نضوعف " لدب "اذهب

 .ملعأ هللاو فيحصت

 .29/28/22. : يربطلا ريسفت رظنأ 0

002 

 .335 - 334/2 : خوسنملاو خسانلا : يبرعلا نيا /338 : حاضيإلا 7

 1 .24 : انس 3

 نارقلا يناعم / *ةماع : يأ" : 357 : بيرغلا ريسفت / "اماع" 149 /2 : نآرقلا زاجم -

 .”غالبإلاو راذتألا يف سانلل اعماج كانلسرآ ىنعملا" 254/4 : هيارعإو

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /357 : بيرغلا ريسفت /363/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا '"

24 

 (177 : تيكسلا نبا 114 : يناتسجسلا / 21 : يعمصألا دادضألا يف بتك ةثالث) 5

 .357 : بيرغلا ريسفت

 .(اًهوُفَرْثَم) : ةيآلا يف نوفرتملاو / .357 : بيرغلا ريسفت /149 /2 : نآرقلا زاجم 5
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 ٍ 'ىبرق :يأ (ىفلز)و 7

 ”!فاعضألا ءازج :يأ (فْعّضلا ارو

 نينثإ نينثإ :ىأ (ىنُتَم)و 6

 . وها: اذهل هنأ (ىَداَرُق)و (و 69)

 .""”هئايبنأ ىلإ هيقلي :يأ (قَحْلاب 2
 داخل 00 يدب دي ام)و 4

 ريغيو زمهب 0 0000 0 3 دإ (َنشْواَّلا)و

 : 308 نآرقلا بيرغ : يديزيلا / "ىبرق" : 12972 فازقلا اهم ارق“ نيعالا ا

 يك ةلزطو يفت الا 357 رتل ومس ككل
 يف عسوت دقف 256 - 255/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو /358 : بيرغلا ريسفت ©

 .كلذ

 يناعم /358 : بيرغلا ريسفت /150/2 : نآرقلا زاجم /364/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (©)

 .256 /4 : هبارعإو نآرقلا

 .236/4 : هيارعإو نآرقلا تاما 55 تيرا ىويرشت ا

 .358 : بيرغلا ريسفت / 150/2 : نآرقلا 5 8

 .(صنلاب) 358 : بيرغلا ريسفت / ًادرف ًادرف : 715012 :قناوقلا ناهي

 351 فيوشلا يئتفإلا1 7

 ."سيلبإ" : 258 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) ةفسلاو

 يف اذه“ 258/4 هيأرعإو نآرقلا يناعم / ”ثعبلا دنع : يأ" 258 : تيوقلا ريس 7

 .مهتعب تقو

 نم : ريسفتلا يف" : 258/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 258 : بيرغلا ريسفت

 1 كماذتا كيت
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 دفان نت وفور 5 3 1 :

 ."'نظلاب :يأ (ِبيَلاَبِوو ه3
 .”مهفانصأب :يأ (مهعاَيشِب)و 4
 كس ىفزو نظاف كنان وخذ

 ."”ىدتبم :يأ (رطاق)و ١
 ثيغ نم :يأ (ةَمْحُي نم)و 2
 طك" لا [ ورك ارو

598 

00) 

 (10) ارم عل

 . © لطبي :يأ (,وبي)و 0
 ا ا

 : ءاملا قرخت يراوج :يأ (رخاوم)و 2

 نباو عقانو ريثك نبا أرقف " (شْواَنَتلا مِهَل يّنَو) هلوق نم هكرتو زمهلا يف ءارفلا فلتخا '''

 يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرقو ءزومهم ريغ (شوانتلا) صفح ةياور يف مصاعو رماع

 .181 : ريسيتلا رظناو /530 : ةعبسلا بابك) زمهلاب شؤاتتلا) ىرخأ ةياور يف مصاعو
 .259 - 258 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صتلاب) 359 - 358 : بيرغلا ريسفت ©

 .259 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /359 :بيرغلا ريسفت

 : 299/4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم / " مهئايرض نم" : 113/22 : ىربطلا ريسفن

 ."مهيبهذم ةيهذم نأك نمي"

 : ةمالس نبا /210 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /5] : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا

 .210/2 : فشكلا /546 : خوسنملاو خسانلا

 .261/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ©

 360 نيرفلا رست"
 .360 : بيرغلا ريسفت /366/2 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا

 3601 برقا شف 7
 ."دسقي : ىأ" : 265/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) ةحفصلاو هسفن ىلا (10)

 هبارعإو نأرقلا يناعم / (صنلاب) 260 : بيرغلا ريسفت /368 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 4

:266/4 

5205 



 .ةاونلا ةفانر "2! ويزتمتا"

 .!بوتذ تاذ سفن :ىأ (َُلكْتَم)و 8

 .”ااهنع لمحيل :يأ (اهلّمح ىلإ)و
 ة0نموملاو رفاكلل لثم بردخ (ٌريصَبْلاَو ىمعألا)و و
 و0

 ا هَ

 .©تاميإلاو رفكلل لثم (روُنلا الَو تاما 9(
 :*//انلاو ةدجلل لك ورحل الو لفل: ال

 .!لاهجلاو ءالقعلل لثم (ُتاَوْمآلا آلَو ٌءاَيَحَألا آل 00

 ا :يأ (اًهيفالَخ _
(00. 

3 

 ,(11) ةعارطو طوطخا ا 5007 11

 .(ويمطق نم َنوُكْلْمَي ام هنود نم َنوُعْدَت َنيذلاَو .... ةيآلا يف 2
 266/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /360 : بيرغلا ريسفت /153/2 : نآرقلا نامي

 .(صخلاب) 165 : بولقلا ةهزن / (صنلاب)
 عاقل 17
 ءارفلا 24

 .267/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /368/2 : نآرقلا يناعم :

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /360 : بيرغلا ريسفت هت /368 /2 : نآرقلا يناعم :

١.00 

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /361 : بيرغلا ريسفت /369/2- نارقلا يناعم : مارفلا ©

07 

 /4 : هيارعإو نارقلا يناعم 001 : بيرغلا ريسفت 0/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

07 

 ءارقلا 7

 ب (8)

9 
 ةنسقا 7

 .361 :- بيرغلا ريسفت ةد /369 /2 نآرقلا يناعم :

 361 : ببرغلا ريسفت
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 ةجفدصلاو ةييقوت 7

 .269 : هبارعإو نآرقلا يناعم /361 : بيرغلا ريسفت /369 /2 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا ('')
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 .00 0 1 . ا
 ام هب ينعيو .' داوسلا ديدشلا وهو ءبيبرغ عمج (بيِباَرَغ)و

 2 ع

 3 5 5 هرم سا ©رس رس ل

 .هلبق امل :يأ (هيدي نيب اَمّلِ) و 1

 .7هاقملا :يأ (ةَماَقُمْلا َراَدِ)و 5

 ريذنلا نإ :لبق دقو ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم 5 37

 4 تلثد ل

 000 : يأ وطي

 ."””نيلوألا نم مهلاثمأ يف انتنس :يأآ (َنيِلَوآلا ةّنس)و

 .(19!ةيكم يهو «سي ةر وس

 .269 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /361 : بيرغلا ريسفت ('

 .269 /4 : هيارعإو نآرقلا ىناعم 0

 .361 : بيرغلا ريسفت /154/2 : نآرقلا زاجم

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /362 : بيرغلا ريسفت /370/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

21. 

 .202 : بولقلا ةهزت /271 /4 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /361 : بيرغلا ريسفت /370/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 6

71 

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /361 : بيرغلا ريسفت /370/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "7
21 

 .276/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /362 : بيرغلا ريسفت 7

 .276/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /(صنلاب) 362 : بيرغلا ريسفت

 : ةمالس نبا /210 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /51 : خوسنملاو خسانلا : مزح نب

 .214/2 : فشكلا /146 : خوستملاو خسانلا

5 4 

 و21
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 ا اسنإ اي (َسّي) ىنعم نأ ريسفتلا يف ءاج

 هذه ركذ نم ةرقبلا ةروس لوأ يف مدقت دقو 5 ادهن اي :ليقو

 . ا هيف اه وسلا لكاوأ يف ةعطقملا فورحلا

 "بجو :يأ (َلوَقْلا َقَحو7
 نوضفيو مهسوؤر نوعفري :يأ (ن ا (ظ 69)

 - فراكك
 .0ةلبج 5 (ْس)و 9

 مه اني

 .”ءاطغ :يأ ةواشغ مهراصبأ ىلع انلعجف :يأ (مُهاَنْيَشْعَأَف)َو
5 55 1 )9( 

 مهدعب نم مهتنس :يأ (مهَراَنآرو 2
 وشو انيوق أ (انز ع1

 "انه جات هاا زرق وق

 نم كلذ سيلو ,مكقزر و مكلمع :يأ ('2/هُكَمَّم ْمُكُرئاَط)و 9

 : يريطلا ريسفت) ةمركع نع يربطلا كلذ ىورو /449 /2 : نآرقلا ىناعم : شفخألا ١

 .220 : بولقلا ةهّزت /277 /4 : هبارعإو نآرقلا 0 / 02

 يناعم / (371/2 : نآرقلا يناعم) لجر اي (سي) : لاق هنأ نسحلا نع ءارفلا ىور 7

 26 : بولقلا ةهزت /277/4 : هبارعإو نآرقلا

 6 : بولقلا ةهزن /277/4 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم ©

 .(سي) ىنعم يف عسوت دقف 277/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ؛ رظنأ (#

 .279/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم رظناو /363 : بيرغلا ريسفت 153000 : نارقلاا و ةاهييالا

 .279/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /363 : بيرفلا رسفت (

 .280/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /363 : بيرفلا ريسقت 7

 .303 : بيرغلا ريسفت /973 /2 : نآرقلا ىئاعم : ءارفلا (9

 .281 /4 : هبارعإو نآرقلايناعم /364 : بيرغلا ريسفت /973 /2 : نآرقلا تا ”ءارقلا

 .282/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /364 : بيرغلا ريسفت 72 : نآرقلا ايا

 .282/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم '!')

 ."رشلاو ريخلا نم مكظح يأ" 159/2 : نآرقلا ن 0
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10 
 8 انمؤش

 )22( 56 5 1 هان

 هش وسنم

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 ...ةيآلا ((”!انمرجأ امع نولأست ال لق) :ىلاعت هلوق

 0 ريدان انا نر لاق هلوقو

 قع ا موقت امك." فمما: ىلا اهي كيف در اتألم

 .ةدشلاو لاتقلا تايآب خوسنم ةملاسملاو ربصلا

 .((”!هدعَب نم همْوَق ىلع اَنَلَرْنأ اَمَو) نوعبرالاو سماخلا بزحلا

 0 ا
 .  نوتيم :يأ (نودماح)

 .282/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /364 : بيرغلا ريسفت '''

 .364 : بيرغلا ريسفت /374/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 7 25 بس

 اذه ريغ يف نيعضوملا الكو 115 : ءارعشلا يفو 188 : فارعألا يف ءاج (ريذنإلا اتأ نإ) ©

 نيا نم لك دروأ يتلا يهو 23 : رطاف (ريذنألا تنأ نإ) : ىلاعت هلوق ىه هيف يذلاو بزحلا

 .هدعب ةلاحإلا يف ةدوصقملا يهو عضوملا اذه يف يزوجلا نباو ةمالس نباو مزح

 146 - 145 خوسنملاو خسانلا يف ةمالس نباو /51 خوسنملاو خسانلا يف مزح نبا لاق 7

 ةبسنلاب 211 : نآرقلا خساون يف يزوجلا نبا لاقو / فيسلا ةيآب ناتخوسنم نيتيآلا نأ

 لك ةذخاؤم نأل اهجو اهخسنل ىرأ الو فيسلا ةيآب خوستم اذهو اولاق ' : ىلوألا ةيآلل
 لاق " : 212 ةحفصلا يف لاق ةيناثلا ةيآلل ةبسنلابو "رافكلا لاتق نم عنمي ال هلعفب دحأو

 ." خسن ال هنأ انيبو اهسنج ىلع انملكت دقو ءفيسلا ةيآب اهانعم خسن : نيرسفملا ضعب

0 
 .(صنلاب) 86 : بولقلا ةهزن /284/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم '”'
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 )1 500 عع م دل سال تع نع طرد

 : سانجألا :يا (جاوزالا قلخ)و 30

رخن : يأ (هنم خلست)و 37
 . 2 هنم ج

 (3) هي ا عا
 5 ." مالظلا يف نولخاد :يأ (َنوُملْظُم)و

 , 5 ١ ب 2 ءارق ملم 3

 1 عجرت مت هزواجتت ال ىهتنم ىلإ :يأ (رقتسمل)و 8

 20- وق ةوو
 ١ )ةسايكلا دوع (نوجرعلا)و 9

 2 5 5 .٠
0-353 )26 

 ”ءيجم لبق ليللا بهذي ال :يأ (ٍراَهْنلا قبس لْيللا آللو

 ا
 90 كا ع 3 وج ى ا/م(8)ب ع سه ما عا ب
 ." 'ءايبنألا ةروس يف مدقت دق (*!َنوُحَبْسي كلف يف)و

 010( -- 00 ا ل ل

 .287 /4 : هيارعإو نآرقلا ىناكق 363 فقل يقال

 287 /4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم / " ةملظلاب ءيجنف هزيمت " : 161/2 : نآرقلا زاجم ©

 .(صنلاب) 202 : بولقلا ةهزن / (صنلاب)

 363 - ينرقلا نييك

 /4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم /365 : بيرغلا ريسفت 2377/2 + ةناوقلا نناه هوو 3

 ا 27
 .287 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /365 : بيرغلا ردسفت (”)

 365 : بيرغلا ريسفت / "لوح هيلع ىتأ دق يذلا" : 378/2 نارقلا ناعم ةازقلا 9

 . "رغصو قد مدقو فج اذإ" : 288/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي)

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /365 : بيرغلا ريسفت /378 /2 : نآرقلا ناعم: ءارقلا 29

2.08 

 هيف نوريسي " : 288 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "نورجي يأ" : 365 : بيرغلا ريسفت ©

 ."ءاملا يف ةحابسلا كلذ نمو هيف حبس دقف ءيش يف طسبنا نم لكو طاستاب

 .ءزجلا اذه نم 97 ةحفصلا عجار ©

 ال" /162/2 : نآرقلا زاجم / "ةثاغإلا : "خيرصلا" : 379/2 : نآرقلا ىتاعنم عارفا 19

 ' يأ" : 288/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلابي) 365 : تيوقلا نيل / "مهل ثيغم

000 



 : واكب :يأ 0 01

 2 ىلا ساس

 0 يقل نم 9 1 (اَجألا 0 51
04 

 .. نوجرخي :يأ (نوُلِسْنَيِ)و

 00 :يأ (نورضحم)و 53

 ةهكاف اووذ :هانعم ليقو . "1 ووحوف» : يأ ءأ (نوهكاق)و 5

 / ام ع وك
 عمج (لآالظ)و 56 (و 70) اخ

 ."9فهكلا ةروس يف اهركذ مدقت دق (” ”كئاَرآلا)و از 1
 .289/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /366 : بيرغلا ريسفت رظناو /234 : بولقلا ةهزن '''
 .290/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /366 : بيرغلا ريسفت م

 .290/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /366 : بيرغلا ريسفت /312 :نآرقلا بيرغ : يديزيلا "'
 / (صنلاب) 290/4 : هيارعإو نإرقلا يناعم / " نوعرس" : 1/2 : نآرقلا زاجم ف

 .224 : بولقلا ةهزتو /288 : بيرفلا ردبسقب ذت رظناو

 .366 : بيرغلا ريسفت /163/2 : نآرقلا زاجم

 .(صنلاي) 291 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم 38
 .366 : بيرغلا ريسفت /164/2 : نآرقلا زاجم '"
 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /366 : بيرغلا ريسفت /380/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
291/4 
 م "لاجحلا يف شرفلا يهو ةكيرأ اهتدحاو ' : 164/2 نارقلا راهم 7"

 و" : 292/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "ةكيرأ اهدحاو لاجحلا يف ررسلا“ : 3066

 يف د شرقلا ةقيقحلا ىلع يهو ةرسألا : ليقو شرفلا اهنإ : ليقو ,لاجحلا يف شرفلا

50 

00 

5) 
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 م 2
)21 

 لا نفل كم اوعطقنا :يأ (ًاوُراَتُمالو 9

 3 5 وت ا ع رى" كثعأ ده رس هرب

كس ملأ :يأ (مكيلا ٍدهعأ ملأ)و 0
 . 

 |. ع 4
.2 

 رس
8 6 

 ندا 0000657 اهيفو .'”ااقلخ :يأ (ًالبج)و 2

 ج8 مسام
. 0 7 

نأ كلذو ,سومطلا نم اَنسَمَطَلإَو 6
 انيب اسم نوكي !"اال 

 .(© قش نينفجلا ل

 9( ءلإن م 2 35 1 عءارت#5 سهر 0

 : ريزانخو ةدرق مهانلعجل :يأ (مهانخسمل)و 7

 010 ا ا

 ٠ © مهناكم :يأ (مهتّناَكَمرو
 ا ىلإ هدرن :يأ (ُةَسّكَنَت)و 8

 ني :ىأ (امحت ناك نحر و0

 .292 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /367 : بيرغلا ريسقت 710472 ضاركلا ةيتا»

 اولزتعا : يأ" 37 : بولقلا ةهزن / "نينمولا نع اوعطقتا يأ" : 367 : بيرغلا ريسفت ©

 ."ةنجلا لهأ نم

 .292 /4 : هيارعإو نآرقلا يداعم رطناو 7367 + تيوفللا قينيفك

 .293/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /367 : بيرفلا ريسفت / 164/2 : نآرقلا زاجم

 ."امهي" : لصألا ىف 5

 ورمع وبأ أرقو :ماللا ةففخم ءايلاو ميجلا ةموعضم (البج) يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا ارق

 (ًالبج) مصاعو عقان أرقو ماللا فيفختو ءابلا نيكستو ميجلا مضب (البج) رماع نباو

 يناعم رظناأو /184 : ريسبتلا /542 : (ةعبسلا باتك) .ماللا ةددشم ءابلاو مدخلا وسكت

 .(293- 292/4 : هيارعإو نآرقلا

 .هدعب ر داصملا ىف ءاج ام عم ىنعملا مجسنيل اهيضتقي قايسلاو ةطقاس "ال" : لصألا 0

 .293/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /367 : بيرغلا ريسفت /165 /2 : نآرقلا ا 0

 :181 + :بولقلا ةيزو

 .193/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /368 : بيرغلا ريسفت 7802 / 2 اقل ا ناني

 .293 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 368 : بيرغلا ريسفت (!')

 .294/ 4 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو /368 : بيرغلا ريسفت 12
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 نيد
 3 5 مهاير# ريال

 !”!/نوبكري ام :يأ (مهبوكر )و 2
 (4/ةيلاب :يأ (ميمر)و 8

 اهب يروت يتلا دونزلا نم ينعي (ًاراَن رضخآلا رجشلا نم)و 0
 (5/:افعلاو خرملا رجش نم يهو برعلا 5 ٍ

 "2 وهو تانانملا ةريونن
 00 0 ١

 نإ :ليقو باحسلا ,ندجزي نهنأ (تارجازلا) ىنعم يف ليقف .ةكئالملا
 .(57 لاعت هللا ةيصعم .نع نجرام' تارجازلا

 (”سيدقتو احيبست هللا ركذ نولتي مهنأل (تاّيلاَثلا) يف ليقو
 (ماَعْنآ اًنيِدْيآ تلمع امم هَل اَنَكَلَخ انآ اري مل وأ) : ةيآلا يف يذلاو "انيديأب" : لصألا يف 98

 .. ةيآلا

 ."انتوقو انتر دقب انلمع امم نوكي نأ زوجي ' 368 : بيرغلا ريسفت

 يناعم /368 : بيرقلا ريسفت /165/2 : نآرقلا زاجم /381/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
 .295 /4 : هيارعإو نآرقلا

(2 

 .ةكفتملاو هينش
 /2 : فشكلا /147 : خوستملاو خسانلا : ةمالس نبأ /51 : خوسنملاو ةضانلا يره نا
 .ةدحاو ةيآ الإ ةيكم : 210 : ساحنلا لاقو /ةيكم اهنأ ىلع مهلك 221

 يف نوعيطم مه يأ : ةكئالملا اهنأ تافاصلا ريسفتو ' : 297/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم 7
 ءامسلا يف اقوقص ةكئالملا ينعي" 127 : بولقلا ةهزن / "لجو زع هلل نوحبسي ءامسلا
 ."ةالصلا ىف ضرألا يف سانلأ فقوفصك نوحيسي

 "ا بولقلا ةهزن /297 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 5

 ' يراقلا يلاتلاو تائراقلا : يأ تايلاتلا" 166/2 : نآرقلا زاجم 5
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 1)- ص لع ل 2 مقدس

 هر سا ب م

 .' ”هللأ )2(

 30 ةوقيلا 7

 27 : بولقلا ةهزن /297/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم ©

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 3 بيرغلا ريسفت /382/2 : نآرقلا يناعم : 02 8

08. 

 369 + تيوغلا نييسقت 9

 .298 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم : رظناو كفل و هش 7

 يناعم /369 : بيرغلا ريسقت /166 /2 : نآرقلا زاجم /283/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .299 /4 : هيلرعإو نآرقلا

 000 : 299/4 هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 369 : بيرغلا ريسفت "7

 نيب ئيضم بكوك /369 بيرغلا ريسفت / " -حضاولا نيبلا167/2: نآرقلا زاجم ©

 .صخلاب 299/4:هبارعاو نآرقلا يناعم

 .299 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / 369 : بيرغلا ريسفت / 167/2 نآرقلا زاجم

 369 : بيرغلا ريسفت /167/2 : نآرقلا زاجم /384/2 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا '!9)

 .299 /4 : هبارعإو نآرقلا نادم / (صنلاب)
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 , هللا يىحو نم يأ (تبجع لب)و 12

 . نوترهتسي : : يأ (نورختسي)و

 0 0000 لفستساو ركع لاقي 12 نوردسي ا (نووكسكسي] 4

 000 0 0 )ىنعم :ليقو /رقتس اورق 0

 ةيكيص ةنيوعلا س 8 0 الكو 00مل
 7 انشا قيد هفؤانرق :ليق و مهلاكشا :يا (مهجا ودألو 2
 3 هالو اخ ءام تعا (نيعم نّم)و 45

 .(© ةذل تاذ :يا (ةّدَل ًءاضيب)و 4 لص ىلع ع
 هلك لاقي ”!امتج فدع مهلوتكتم ناتنعت لى 0 17

 5 مسيل رحلا .7!لاقيو , ينلوغي ينلاغ
 يف فالخ الو , اهرسكو يازلا حتفب د (!7ءارقلا هتأرق (َنوُفَرْنَي)و

 .299 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 369 : بيرغلا ريسفت

 300/4 : هيارعاو نآرقلا يناعم /370 : بيرقلا ريسفت /167/2 : نآرقلا 0

 .370 : بيرقلا 0

 : ةحفتصلاو هسفن

 رهاظو /183 : بولقلا ةهزن /303/4 : هبارعاو نآرقلا يتاعم /169/2 : نآرقلا زاجم

 . بولقلا ةهزن نم بيوصتلاو رهاط لصألا يف
 .303/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .303/4 : هيارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاي) 370 : بيرغلا ريسفت /169/2 :نآرقلا هاهم"

 5 را روس

 0 لا ريد ند سيلا دكا يامألا 21
 ب (10)

 يع لاا عاوز يحتوي ورا كازو اير را

 . (186 : ريسيتلا /547 : ةعبسلا باتك)ءايلأ

 ه0

2 

 كن

06) 

28 
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 نم هلعاف مسي ملام ليقتسم ةغسص ب ىلعف يازلا حتف نمق « ءايلا مض

 .لبقتسم وهف ءيازلا رسكب (نوفزني) رق نمو أ )اضيا هبارش

 امك فزنلا هنم عقووا فزنلا هنم 0 اذا افازنا فزتي لحرلا فزنأ

 ا مكاو مركلا فطقا :لاقي

 ” يحاور يلع قهر اننا ةورنقت :يا (فّرَّطلا ْت تارصاَق)و 8

 . مدعو ةوكعلا دعبل يأ (بع 0
 ها

(3 

 ا
 5 ةينقحأ

 26 ل 0 2

 نحاس :ىأ (نيرق)و 51

 مز و 22

 .انلامعأب نويزجم : يأ )) 'نونيدعل .!)و 53

 .اهطسو :يأ (*اهيحّجْلا ءاَوَس)و 5 8(

 .""'ينكلهتل :يأ (نيِدْرُتلإ و 6
 .224/2: فشكلا /234 : بولقلا ةهزن /303/4 : هلرعإو نارقلا يناعم /385/2 : نآرقلا ناعم : ءافلا

 .:فشكلا/1303/4:هيارغاز نازقلا قاع سنار 1371376 4 ييردلا يدق
 02 ١

 .304/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /371 : بيرفلأ ريسفت ©

 .304/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /371 : بيرغلا ريسفت /170/2 : نآرقلا زاجم (#

 .304/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /371 : بيرغلا ريسفت /170/2 : نآرقلا زاجم 8

 ْ 71 : بيرغلا ريسفت

 .371 : بيرقلا ريسفت /170/2 : نآرقلا زاجم 7

 .(ميجحلا ءوس) لصألا يف "9

 .304/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /371 : بيرغلا ريسفت /170/2 : نآرقلا زاجم ©”
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 .؟”راخل انلا يف :يأ (ًنيرضحملا نمزو 5
 . را 0
 م وقرلا) :ريسفتلا لهأ لاقو منهج رجش نم (هوكرلا ةرجتش]و

 .()هتعلتيا اذإ ءىشلا تمقدزا :برعلا لوقتو رانلا لهأ ماعط نم
 اباذع :يأ (ةّنَتف)و 3 4

 كلذ نيبت دقو ,« ””هعولطل اعلط يمس اهلمح :يأ (اَهَعْلَط)و 5 00
 181 يشل هر ومس قف

 .""!اطلخ :يأ (ًابوش)و 67
 6 عام نم : يأ وييح نم)و

 , اودجو : يأ (ًاوفلآ)و 9 )9(

 ."' '”هدقت / دقو '  ”نوعرسي :يأ (نوعرهي)و 70 (و 71) (110 ع ب 10(6) . 0 2 70 371
 .306/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 37/1 : بيرغلا ريسفت

 .306/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 371 : بيرغلا ريسفت ©"
 ٍمقز ريعتسا هنمو .رانلا يف ةهيرك ةمعطأ نع ةرابع“ : : "مقز ةدام" ::يعارلا ادعم "

 اهمقزتيو مقللا مقزيل هنإ "مقز ةدام" ةغالبلا ساسأ /اهيرك ائيش علتبا اذإ مقزتو نالف
 .'"اهعلتبي : اهمقدريو
 ." نيملاظلل ةريع" : 306/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 372 : بيرغلا ريسفت 0
 مايا ل ا

 اعلا اذه نم 139: ةحفصلا عجار ""
 يناعم م3 بيرغلا ريسفت /170/2 : نآرقلا زاجم 3857/2 نآرقلا يناعم : ءارفل
 307/4 : هبارعإو نآرقلا
 5 بيرغلا ريسفت

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /372 : 90 222 نآرقلا يناعم : ءارفلا 1
4/. 

 .4//308 : هبارعإو نآرقلا يناعم : رظنأ ِ

 ءب(أ)

23) 

١ 00 

5 
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 ."' انسح اركذ هيلع اتيقبأ :يأ (هيَلع اَنْكَرَتِ)إو 8

 أ”ممآلا نم نيقابلا يف :ين (نيرخآلا يف)و

 .""'مهبرضي مهيلع لام :يأ مهي ٌغاَرَقِرو 3
 .(*مقساس :يأ (ٌميقس ينإ) و 9

 فزي 000 ءاج 0 يشل يف نوعرسي : يأ ةوندرو 24

ل قو. | ميشم رخآو اهودع لوأ ىهو ةماعنلا فيفز
 نال اع

 عبسلا نييغ يف ئرقو''”فيفزلا نإ قورسيتخي «ةاتكشوارفاجلا مساكن

 كلذ نكح 00 اذإ فزي فزو : مهلوق نم فيفختلاو ءايلا حتفي

 . قاحسإ ىبأ أ ””مهنع

 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /372 : بيرغلا ريسفت /387/2 + نآرقلا يناعم : ءارفلا «')

08 
1 

 2بيوخلارينقت ءءء ا(2)

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /372 : بيرغلا ريسقت 50 7نازقلا ىتاعمت ءاوولإ 9

0004 
 .يآلا ريخأت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 . 'مقسي يأ ديالف توملا هيلع بتك نم نآل :مقساس: يآ" 267 نازرقلا نكشم نيواكللا

 ةهزن /309 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم 2 - نارقلا ةاحم

 .(صنلاب) 226 : بولقلا

 /548 : ةعبسلا باتك) اهحتفب نوقابلا اهآرقو (ءايلا مضي) (نوفزي) هدحو ةزمح أرق ©

 156 :: ةيدسكلا

 ةجح رظناو (صنلاب) 226 : بولقلا ةهزن / (صنلاب) 309/4 : هيارعإو نآرقلا ناعم

 000 00 / 609 : ةعرز يبأل تاءارقلا

 فو نم اهنأل فيفختلاب (نوفزي) ءارقلا ضعب ارق" : 389/2 : نآرقلا يتاعمب ::ءازقلا

إ اضيأ اهفرعأ ال ءارقلا لاقو ؛ 1 و
 نوكت ن نأ ال

 . "انيلإ عقت مل

 ملو عرسأ ىنعمب فزو نم وهف فيفختلاب نوفزي امأف“ : 309 /4 : هبارعإو نآرقلا ىناعم 7”

 جاجزلا لاق ..." 227 . بولقلا ةهزت / ' ف راو اعلا دولا

008 



 دقو :”ةبهتلملا رانلا لصأ يف :يأ (!”هيحّجْلا لمآ يف)و 4

 .باتكلا اذه هكا ىف مهخلا قاوم كعك

 ٠ ايفا تعدو ةنعنا نأ هلي :يأ (يعسلا هَعَم َعّلَبِإو 2

 ."”كحبذأس :يأ (َكّحَبْد َيّنآ) و

 . يللا فال امافقسلا دا املس و16

 ةهبجلا اتيحان نانيبجلاو ,هنيبج ىلع هعرص :يأ (نيبَجْأل ُهلت)و
 0 و

 تلمعو ايؤرلا يف رمألا تقدص :يأ (اًيْؤّرلآ َتْقَدَص)و 5
 أ

 8 ب ةيتاقإب

 0 نسل نكمل :يأ (ٌنيبملا 00 106

00117 

 يداعم: + ةئافل وم نم دزتلا باحصأ نم جاكزلا لود نينىوشللا قب ةيهاربإ قاحتسإ يآ اوه 0

 .ه 311 : ةنس دادغبي ىفوت : هبارعإو نآرقلا

 .(7/1 : نيرسفملا تاقبط /159/1 : ةاورلا هابنأ /111 : نييوغللاو نييوحنلا تاقبط)

 هوقلاف نيب ل أوي أولَك) 97 : ةيآلا انه بسانماو يآلا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم

 ش .(ميحجلا يف

 ."اهيهلت : يآ "رانلا ةمحج تيأو " : لاقي“ : 373 : نيرغلا ريسفت

 310/4 +هللوعإو قارقلا يناعج نطقاوإ / ةحفنصلاو نين

0 

 ب 2

 903 فيوعلا نيكل

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /373 : بيرغلا ريسفت /390/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

4 . 
 .311/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /373 : بيرغلا ريسفت /171 /2 : نآرقلا زاجم 9

 373 تؤكل نيف"

 ةسفعلاو هسفن

 : هيأرعإو نآرقلا يناعم /374 : بيرغلا ريسفت 390/2 نارقلا يناعم : ءارفلا 5

4 . 
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 سايلا :يأ (نيساي لآ)و 0

 707 حسام

 نلظ 1 رش واما ”دوعحم قاما نم ويشكل ني يق ورع

 نمو سايلا ىلع اضيأ هانعمف ءماللا ناكسإو ةزمهلا رسكب .نيسايلا

 0 أضإ ريخب مهعمج هي نمأآ

 :لاقي انهكدسلاو ضع نسانلاو سايلا نوكب نأ زوجي :ليقو

50 
 .”'ليئاكيمو لاكيم

 أنه (العي) نإ :ليقو هةكلام ءيش لك لعبو ءاير :يأ (ًالعب)و 125

 7 نيل ناك متنط دنا )6( : ١

 هخوسنم

 : ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 7-0-0 هعم علب املق) :ىلاعت هلوق

 بولقلا ةهزن /391 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا )

 دمحم ,لآ ىلع : نيشاي ة 23200 نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 تاءارقلا ةجح /303 هيولاخ نبال تاءارقلا يف ةجحلا : رظناو / "ملسو هيلع هللا ىلص

 .227/2 : فشكلا /610 : ةعرز يبأل

 أرقو ةروسكم الو ةدودمم ةحوتفم ةزمهب (نيساي لآ ىلع مالس) رماع نباو عفان ءارق

 ريسيتلا /549 : ةعيسلا باتك) ماللا ةنكاس فلألا ةروسكم (نيساي لآ ىلع مالس) نوكابلا

 ةجح /303 : هيولاخ نبال 0 00 نآرقلا نوط 0

 .227/2 : فشكلا /37 : 0 /3/4 هيارعإو ل ا ءارفلا ©

 374 : بيرغلا ريسفت /392/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .102 : تافاصلا 0

 ,مهضعب لاق ...ةيالا ((0
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 امم اذه نإ ؛ءالؤه لاقو «"''ميظع حبذب هانيدقو)و :هلوقب ىلاعت اهخسن
 لبق ةقدصلا ضرف :مهدنع / هلاثمو لعفي نأ لبق خسن (ظ 71)

 مهدنع هلاثمو .ةلداجملا ةروس يف هركذ يتأيسو 7لوسرلا ةاجانم

 هلاثمو ءلعفت نأ لبق سمخب تخسن مث ةالص نيسمخ ضرف :اضيأ
 ملعت انكر انفكلا نذ' ةرشعل سحاو مامن تانفير ىمألا + مشع انهن

 نأ لبق نم نينثال دحاو تابثب اهخسن مث ©"0لافنألا ةروس يف هركذ

 لضفب ليهست هللا نم وه خسنلا نم عونلا اذهو : اولاق .2©لعفي
 هذه يف لعفلا لبق خسنلا '*7نوكي نأ نوركني ملعلا لهأ رثكأو .70هنم
 فالتخاب ةمكحم ةيآلا هذه نأ نوريو نآرقلا نم ءيش يف ىأ «ةيآلا

 .""اهانعم ليوأت يف مهنم

 107 با
 : : 5 6-5500 6-5 5 ءءء (2)

 .اهنودب ىنعملا متي الو اهيضتقي قايسلاو ةطقاس لصألا يف (لبق)

 .339 ::ءاضيإلا 210 ةوستلاو خيشنلا نتاكتلا 1

 انسة ضاوي“

 .لوألا مدحلا نم 148 ةحفضتلا و جلز 7

 .339 : حاضيإلا

 .340 260 : هسفن 7
 339 «عاضيالا 7/210 عونسملاو كفئافلا :نناجتلا 1"

 55 ىلاعت هللا تافص نم اذه نوكي نأ زوجيالو ءادبلاك هنأل اخسن سيل اذه موق لاق 5

 . .,330-340 : حاضيالا /210-211 : ساحنلل خوسنملاو خسانلا رظنأ

6 
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 .!!(نيلسرملا نمل سنوي نإو :نوعبزلالاو سداسلا بزحلا
 :«يسسي زن

 .2بره :يأ (َقياذإإ 0
 .©ةءولمملا ةنيفسلا :يأ (نوحشَملا كلفْلا)و
 .(رماقف : ليقو , ”عراقف :يأ (مهاَسَفو 41
 .(©ةرماقملا وأ ةعراقملا يف نيبولغملا نم :يأ (ًيضحشملا نم)و

 .7هيلع مالي امب ىتأ دق :يأ (ميلم)و 2 هل
 . .نيلصملا نم :يأ (ًنيحّبسمْلا نم)و 3
 .هانيقلا :يأ (هانْدَبَتَق)و 5
 .(19يراوي ءيشالو اهيفرجش ال ضرألا (ءارعلا)و
 ءاثقلاو عرقلاك قاس ىلع موقيال رجش لك " نيطقيلا "و 56

 21 309 فافاسلا 7

 ."عزق" : 174/2 : نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو /312/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم 8
 م يرينا يعش /374 : بيرغلا ريسفت /393/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 5
 .313/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 011 بيرق يبقا"

 ."رماق : يأ (مهاسف) : هنييع نيا لاق" : 374 : نوعا ريسفت
 / "نيعورقملا : 374 : بيرغلا ريسفت / " نييولغملا" : 393 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

 نييولغملا يأ : 193 : بولقلا ةهزن / "نييولغملا" : 313/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 ." نير وهقملا ليقو ؛نيعورقملا
 زاجمو /393/2 : ءارفلل نآرقلا يناعم : رظناو (صنلاب) 313/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 :374 + ييرغلا ريسقت /174/2 : نآرقلا
 .313/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /374 : بيرغلا يي
 34 نيرا نيبعت
 .313/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /374 : بيرغلا ريسفت /175/2 : نآرقلا زاجم 1

(0) 
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 ىلإ جاتحيو !!ةلمجلا ىلع ةغللا لهأ ضعب لوق اذه .كلذ هبشو
 مجنلل امسإ نوكي دق ةقيقحلا ىلع نيطقيلا نأ كلذو ليصفتو حوضو

 نوكي دقو تابذلا نم
 نوكي سيلو ءضرألا هجو ىلع ةحطبنم قاس هل امل/ئامسإ (و72)

 نأ اذه نم لصحنملاف .ولعلا ىف ةقساب قاس هل امل امسإ ادبأ نيطقيلا
 5 رسجفشلا ضعب ىلع عقيب دقو مجنلا ىلع عقي دق نيطقيلا 23 د ب ل 1 0

 .باتكلا اذه متخ باي نم نيشلا فرح ىف اذه ىلع لوقلا بعوتسأسو
 :لاق هنأك قسنلا واو ىنعمب انهوأ (َنوديِزّيوألو -7

1 )003 
 نوديرتدو

 .نجلا (ةّنِجْلأرو 8

 0 مدقت دفق 000

 را : يأ  (نينتاقب)و

 / .375 : بيرغلا ريسفت /320 : يديزيلل نآرقلا بيرغ /175/2 : نآرقلا زاجم : رظنأ ""'
 .314/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 هجو ىلع دتمت امنإو قاس ىلع ثبنذت ال ةرجش لك ' : 314/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم
 هجو ىلع هلك رجشلا اذهف .هب ماق اذإ ناكملاي رطق نم اهقاقتشا بسحاو " ... "ضرألا
 . " نيطقي ليف كتذلف ءضرألا

 يف ةبيتق نبأ لاقو /لب ىنعمب انه "وأ" نأ ىلإ 393/42 : نآرقلا يناعم ىف ءارفلا بهذ

 نإ : لاق نم اهلوأت امك تسيل اهنأو فسنلا ىلو ىتعمب اهنإ 543 ارقلا لكفمس ليرات
 ."واولا" ىنعمب يه امنإو هيف تطلغ مالكل كرادتلا بهذم ىلع "لب" ىنعمب
 375 + تيرفلا نيتسفت /ةكئالملا انه اه ةنحلا + لاقي 394/2 نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .نجلا نم مهولعجو .هللا تاني ةكئالملا 0 ْ

 , اثلا ءؤجلا نم 53:7:ةحفصلا عجار
 : هبارعإو نآرقلا يناعم /375 : بيرغلا ريسقت / 394/2 : نآرقلا يناعم : 0 58

3304 

2 

22) 
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 ."اهيف ثب ال : يأ ('''ميحَجْلا لاص)و 3

 0000 :يأ (نوحبَسمْلا ُنحَّتَلِ)إو 6

 .(*”ةكم لهأ :ينعي (َنوُلوُقَيَل اوُناَك ْنِإ)و 7
 .لدمحمب :يأ (هب اوُرَفَكَف)لو 0

 ."*'مهتيحانب :يأ (مهتَحاَسِب)و
 وكم سو ( نمر ةاكشلا تلك واذ راكم

 ةعطقملا فورحلا رئاس نم هركذ مدقت ام سايقك هسايق (ص) 1

 ,هللا قداصلا :هنأ انه داص ىنعم يف اوكحو نوسلا ضعب لئاوأ

 1 تقلا ماس لق

 ."”فرشلا يذ :يأ (ِرْكّذلا يذإو 2
 0ع : (ةّرع 5

 ان يأ قلتش

 ال اييلع فقولاو يلاص ينعم ىلع ماللا رسكب ةءارقلاو : جاجزلا لاق "يئاص" لصألا ىف (''

 ..(315/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم) فحصملا ىف ةفوذحو اهنكلو ءايلاع وكم نأ كيد

 ناثلا لهأ نم هنأ ىضق نم : 110/23 : يربطلا ريسفت ©

 ش 375 تنوقلا نفط

 .375 مودا نديم 739372 قارقلا ياعم ةاؤولا

 00 يوشلا هك /2/:395 + قارقلا ىناعم افلا

 .111 : بولقلا ةهزن ©
 خسانلا : ةمالس نيأ /209 : لوزنلا بابسأ /52 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 7

 .230/2 : فشكلا /148 : خوستملاو

 يناعم / .هللا قدص (ص) : ىلاعت هلوق يف لاق كاحضلا نع : 118/23 : يربطلا ريسفت 9

 ."مسق اهنإ : ليقو .هللا قداصلا : هانعم" : 319/4 : هبارعإو نآرقلا

 .319/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /376 : بيرغلا ريسفت

 ."ةفاشمو ةيمح يف " : 119/23 : ىربطلا ريسفت 9

 1 ك3: تولقلا ةفوق./376 + تزفلا دسم 3
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 ةغل يف ريخأتلاوهو'" صونلا' نم ذوخآم برهم :يأ ا

 :ىأ صام: سامحني ناش" ودفشلا " يوشنلا"و ثويتعلا

 ار ارفووزن

 :ريبكو لاوط :ليوط يف لاقي امك بيجع :يأ (باَجَع)َو 5
 © رانك

 . ”!ءامتسلا باتا ىف :قا [تابسنألا ىف 6

 .” ككملا ءاثبلا ىذ :ىأ (داتوألا 3 قي

 !"ارجحلا ةروس يف اهركذ تبعوتسا دق (ةَكْيَلِ)و
 8 فاوبلا نلغ نويزدتلا (تاؤحاآلا)و

 نمو.” ةضئارالو ةفانفأ نم :يا ءافلا عتق (قاَوق نم)و 15-

 / ' هال" : وقتف ءاهلا اهيف ديزت برعلا ضعيو "الو" يه امإ : 176/2 : نآرقلا زاجم (''
 نأ ىلإ ةداشإلا ردجتو / 'ةدئاز ءاتلاو ال يه امنإ : تال : لاقي" : 217 : بولقلا ةهزن

 "397/2 نآوقلا يناعم ' 00 اهتإ لاق ءارفلا

 / مدقتلا صوبلاو :برعلا مالك يف رخأتلا “صوتلا " : 397 : نآرقلا يئاعم : ءارفلا ©

 رو عقل هلا 9 ل هيما

 نارق [الإو ىزن نيح سيل : سابع نبا لاقو : 376 :بيرغلا ريسفت يف

 / لاعف ىلإ اليعف برعلا لوحت دقو بيجع زاجم : هزاجم" : 176/2 : نآرقلا زاجم
 ضيرعو ضارعو ليوطو لأوط لثم دحاو بيجعو (باجع) : "376 بيرقلا نيسفت

3) 

  "نييكو رابكو
 3500 نآرقلا لكشم ليوأت م6 : بيرغلأ ر دست 5

 ا را را
 نانا عددنا نك 41 يفعل مكان“ ش . 70
 .20 : بولقلا ةهزن /377 : بيرغلا ريسفت .ىا(ق)

 ارشلا 7
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 :ليق و ”دحاو افانعو بدق ةعل كلذ لفك قانقلا ينعي 7

 0 فلا ىلا مرح والقطن ا انوفا سل حتفلاب اهانعم نإ (ظ172)

 .7ةيؤتشم نم اهلام متقلا» اف اتعنت نأ ةراتق نع ءاكو

 رووا يمحو علا انكتضو فقس ل (اًنّطق)و 16-

 ."ةوقلا اذ :يأ(ديألا اذ و 17-
 22 39 ع 8 3

 لصفي مكحلا نآل :ناميإلاو دوهشلا :يأ (باطخلا َلصَق)و 20-

 روستلا نوكي الو , هيلع اولزنف اودعص : يأ (اوروست)و 21-

 1 (9) ٠ دع 2

 5 قوق نم الإ ءيشلا يلع

 ةزمح أرقو .ءافلا حتفب (قاوق نم) مصاعو رماع نباو ورمع ويأو عقانو ريثك نبا أرق (!'

 .(187 : ريسيتلا /522 : (ةعبسلا باتك) ءافلا مضب (قاوف نم) يئاسكلاو

 2312+ فشكلا 7/378 + نيرفلا نسف 71792 ايفل نافع“

 ىلإ عوجر نم اهل ام يأ اهحتفو ءافلا مضب قاوق " : 323/4 : هبارعإو نآرقلا ينايو

 ا

 1355 ابؤلقلا :ةفزت"” 378+ :بيرقلا نوسقت /179 2 ناوقلا اهيا“

 377 : يبيرغلأ ريسفت 5

 .3/8 : بيرغلا ريسفت /179/2 : نآرقلا زاجم / 400/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /179 /2 : نآرقلا زاجم /400/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 7

4. 
 .330 ,324/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /378 : بيرغلا ريسفت /179/2 : نآرقلا ناجم

 صضعب لاقو :ناميألاو دوهشلا" : لاق دهاحم نع : 01/2 : نارقلا يناعم : ءارفلا 8

 نأل ناميألاو دوهشلا لاقيو .دعب امأ : لاقي ,378 : بيرغلا ريسفت / "دعب امأ : نيرسفملا

 .325/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو / مهب مكحلا يف عطقلا
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 ."!!اتيلعرجت ال :يأ (ططشَت ال)و 22-

 .يلإ اهمض :يأ (اًهَينْلفْحأرو 23-

 .””ينبلغ :يأ (يِنَرَع)و
 .(4/لوقلا يف :يأ (باطخلا يف)و 4

 ةجعنلاو .27كتجعن مضي نأ هلاؤس :يأ (كتجعن لاّوس)و 24-

 لا نع انك اذه
 .©ءاكرشلا (ءاطَلخلا)و اًمّلْخل

 . يو مدقت :يأ (ىفُلزَل)و

 نفص برعلا لوقت .تافقاولا ليخلا :يأ (تاتفاصلا)و 31-

 ني وأ اذإ نقضي هريغو لجرلا

 الو عافترا نم اولؤن : يأ" : 56 يبولقلا ةهزن / "!ىدعتص يأ" 38 بيرغلا ريدسفت نر

 ."قوف نم الإ ر وستلا نوكي

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /378 : بيرفلا ريسفت /403 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 2

4 . 
 570 يرغلا:ويستت 7119/2: نارقلا قاجما7

 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /379 : بيرغلا ريسفت /404/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

4. 
 يناعم /379 : بيرغلا ريسفت /181/2 : نآرقلا زاجم 17/379 : بيرغلا ريسفت 9

 3277 4+ هيازعاوب نارفلا

 .181/2 : نآرقلا زاجم

 .327/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /379 : بيرفلا ريسفت /ةحفصلاو وشلا رةينفو7

 1 ا"

 ثالث ىلع ةمئاقلا هدانسإب يبلكلا ركذ اميف تانفاصلا : 405/2 : نآرقلا يناعم : ءارفل

 : 3/9 : بيرغلا ريسفت / لجر وأ دي نم رفاحلا فرط ىلع ىرخألا تماقأ دقو مئاوق

 : 330/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "اهريغو ليخلا نم فقاولا : برعلا مالك يف نفاصلا'

 ةمئاقلا ليخلا تانفاصلا"

0 2 
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 .ىاتعلا (ذ 0 اًيِجْلا)و

 5 لكلا تنحي ااا ركلا بحروق

 ركذ ريغ نم اهرمضأ سمشلا :ينعي (باّجحْلاب ْتَراَوَت)َو

 ركذ نإ :لاقو رظنلا نعمأ هنإف :قاحسإ ابأ الإ ةعامجلا لوق اذه
 : 7هلوق يف اهليق ةنآلا قف نالمشلا

30 

 ليخلا فانعأ عطق ناميلس نإ:ليقو ءقاس عمج 00ا

 "اما هه اهو يلاقي رمل هثز لش انفو ايقاوجو
 ."ةاانحتما :يأ (اَنتَف ْدَقَلوو

 و ا يأ (ادسج)و 3

 قنعلا لوط كيرحتلاب ديجلاو دايجأ عمجلاو قنعلا "ديجلا" "دوج ةدام" : ماحصلا

 ديجلا نم ذوخآم قانعألا لوطلا اهنإ : ليقو 0 يبطرقلا ريسفت / "هنسحو

 . "قنعلا ىهو

 ةداتق نع هديسب هاور 135/23 : يربطلا ريسفت /405 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ©

 .يدسلاو

 8 : بولقلا ةهزن /31 1/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / 182 2 نارقلا نيجوا#ا

 0 ءركذ سمشلل رجي ملو ء.سمشلا ينعي ' : جاحزلا قاحسإ وبأ لاق

 هيلع ضرع اذإ : هلوق وهو ؛ ,سمشلا ىلع لدي اليلد ةيآلا يف نأل هيف هقح ركفلا

 13077 :نيننلا داز يف يزوجلا نبأ هلقنو (331 /4 :هبارعأو نآرقلا يناعم) «...يشعلاب

 .جاجزلا ىلا هبستي نا نود

 .31 :ص
 .331/4 : هيارعإو نآرقلا ناعم 24092: قارقلا نتاع: فازفلا

 .331/4 57 ناعم

 ا
 ,379 : بيرقلا ريسفت / ناطيش : لاقيو ءاهنص ديري : 405/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 . "منص : لاقيو ناطيش : لاقي
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 ."!7ةنيل : يأ (ًءاَخَر )و 36-

 7 تايحتلا قه ناز أ فنك :يأ (باصأ ثيح)و

 .©!لالغألا (داقْصصالا)و 38-

 .اازدهلاف هدأ( نتمامر وتقف
 ل هبه ف

 و يأ :ةديبعوبأ لاقو ,”'ءايعو بعتب :ينأ (بصني)و 41-

 7 خرالا توفل ىلا نفك ورا

 ويف لمت عدلا عيطولا قوكم هقودءاشا ىلا (نسففمَو

 كلذ هبشو ناحير و شيشح نم همزح :ىأ/ (ًاتْكض)و 44 (و73)
 ٠ 70 ريكا نم

 يف دي هل :لاقي :ةمعنلاو ناسحإلا نم دي عمج (ديآلا )و 45-

 /379 : بيرغلا ريسفت /183/2 : نآرقلا زاجم /405 /2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا '')

 .333/4 : هبارعإو نآرقلا ىناعتم

 "دارأ ثيح" : 1853/2 : نآرقلا زاجم / "دارأ ثيح" : 405/2 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 2

 ."يحاوتلا نم دارأ ثيح يأ" : 379 : بيرغلا ريسقت /

 .380 : بيرغلا ريسقت /183 /2 : نآرقلا زاجم ©

 .380 : بيرغلا ريسفت /405 /2 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا

 ريسفت / "هيف ءانعلا نم هباصأ امو ضرملا هنأ اوركذ" : 406/2 : نآرقلا اع :مارقلا

 حتفلاب بصنلاو مضلاب بصنلا نأب لوقي ءارفلاك وهو "بعتلاو ءانعلا" : 380 : بيرقلا

 .نزخو نزح لثم دحاو
 حتفلاب ام مضلاب بصنلا بسح دهنع اذهو "رشو دالب : يأ" : 184/2 : نآرقلا زاجم

 .ءايعإلا وهف

 390: كيرفلا نيسفت "7

 .193 : بولقلا ةهزن /380 : بيرغلا ريسفت /185 /2 : نآرقلا زاجم 1

 يناعم /381 : بيرغلا ريسفت /185/2 : نآرقلا زاجم /406 /2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا "
 .335/4 : هبارعإو نآرقلا

) 

) 
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 بعوتسأسو .”!ةوقلا نم كلذ نإ :ليق دقو ءريخلا يف مدقو (!"ريخلا

 30 0 سا هع

 1 ضدنا ىف رتانيهنلا (راصيألا)و

 :ليقو ءديدصلا نم راذلا لهأ دولج نم ليسي ام : يأ (ٌقاَسَع)و

 ظ دلل املا طاطا
3 

 هيفي

 .20 : بولقلا ةهزن /323 : نآرقلا تع ويزيل

 .406 /2 : نآرقلا يناعم د ةارقلا لوقا

 133 + بولقلا ةفزئا

 .338/4: 7: ةبارعاو ةازقلا يناعم 3811 تيرخلا ينيفت 7185 23 نقلا ناو

 :لاقيو ميمحلا قارحإك قرحي دراب قاسقلا نأ اوركذ" . 41072 ناوقلا يقافط هارون اق

 نخلي 0110081 يول ريفللا ميار همكم حل وشما فقم ام دنا

 :"ننملا ةقابلا

 .381 : بيرغلا ريسفت

 :ةهفتصلاو نيش

 :ةكفبعلاو م 8

 "ةقرفلا " : 186 /2 : نآرقلا زاجم / "ةمألا يه" : 411/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 . "ةعسملا ةراملا ةعامجلا "جوف ةدام“ : بغارلا تأدرقم

 ةدشب ءيشلا يف لوخدلا : ماحتقالاو مههركب مكعم نولخاد " : 193 : بولقلا ةهزن ؟'9

 ١ هد ودحج و
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 ل ل ْ ءايو لج م

 عرشو نس نم : يأ (انل مدق نم)و 61-

 .اءالشم : لاقيو هظم : ءيسشلا فعض : لاقي (ًكئش
 .باتكلا اذه متخ باب يف هيعوتسأسو

 يف يا قو" ” كمملا يس و ما يأ(اًيرخس)و 63-

 .47نينموملا ةر وس

 © ىنرخا :يأ (يِنَرظُناَف)79-

 نبا لاق اهنم تايآ ثالثألإ ةيكم يهو رمزلا ةروس
000 

 ا 90 بي (8) ع هال 000
 يىفو لبع هللا يعض 9 لصكت لتاق < ىشحو ىف ةنيدملاب نلزن

 تالك مابك: ىلا 1" ييدسفتا ىلع ايفر نيالا عدانيفاي نق) ؛:هلوخ
 .تابآ

 133 + بولقلا ةهؤز

 .340/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /118 : بولقلا ةهزن /381 : بيرغلا ريسفت '”

 ش .يناثلا ءزجلا نم 117 : ةحفصلا عجار

 180/21 و يح
 ....اترخآ يأ :(انرظنأ) 78 :يديزيلل هريسفتو نآرقلا بيرغ

 فشكلا /149 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نبا /212 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7
2062. 
 .211 .193 : لوزنلا بايسأ /212 : خوسنملاو خسانلا : ساحنل

 :ىنينلا نتا مذ ةراهج لف مطعم قي يمحا دبع ناك ةعيشو ان تكي برح خو ينلحو وا"
 اهب تامو صمح نكس مث كومريلا دهشو املسم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(601 /6 : ةباصإلا /438 /5 : ةلغلا دسأ /1564/4 : باعيتسالا) (ض) نامثع ةفالخ يف

 نم هوخأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي مع عشاه نب. اللا فو هرم لا"

 /1 : باعيتسالا /3/1 : ق/3 : ج دعس نبا تاقبط).يشحو هقرز دحأ موي لتق عاضرلا
 ةاع دا ةاصإلا 51/2 ا
 يروا

3 

7 2 
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خال : يأ (ىفطصآل)و 4
 ) ات

 عمجلا :ريوكتلا لصأو ءاذه ىلع اذه لخدي :ى ءأ ( ركوة

 لل

 ةروس يف ةروكذملا يهو ,(7فانصا : يأ (ٍجاَوُزَأ ةينامث)و 6- .

 علا

 دعب نم ةغضمو ةفطن دعب نم ةقلع : يأ (قْلَخ دعب نم اَقْلَح)و

1 ْ 

 .""”نمبلا) ةملظؤ ةكرلا مو ءةميشملا ةملظ : يأ (تاَمْلُظ)و

 رس ليللا ءاَنآَلو

 ا ابخا/"راشبلا"و (ىرْمشُبْلا) و 17 (ظ73)

 د15 يأ (هّكلس)و 21-

 ناتخال يأ 382 : بيرغلا ريسفت / ”راتخأ إل : يأ (يفطصأ ال) ' : لصألا ىف

 .ةطقأس لصألا ىف ة اولا 8

 عمجلا: ريوكتلا لصأو " : 2 بيرغلا ريسفت / لخدي : 188/2: نآرقلا زاجم ©

 ."فللاو

 2 : بيرغلا ردسفت ب ©

90 2 

 .382 : بيرغلا ريسفت 0

 .345 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ةحفصلاو هسفن 7

 .188/2 : نآرقلا زاجم

 3062 بنرعلا يقع

 .347 /4 : هبارعإو نآرقلا رئاعم / ةحفصلاو سقت

 6 : بولقلا ةهؤن ('')

 .383 : بيرقلا ريسفت ند (12)
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 (]1) .  ِ ا
 + عينت دا ( قيبادرو

 22( او

 ." سبيب : يأ (جيهي)و
2 31 5 1 3 

 ١ )تاتفو تافر : لثم (اماطح)و

 ناويتلاو نهضقلاو هاسينألا ةنيس سلط ىلا (قاكمزو 235

 . 27 تاقعلاو

 00 ادع لم ضيفا( رمتتترو

 .©ةمحرلا ةيآ نم ينعي (نيلَت)و

 لا نوفلتخم : يأ (نوسكاشتم)و 29-

 .(7#صلاخ وهف هيلإ ملسي :يأ ( لجرل املس ًالِجَر )و

 . .383 : بيرغلا ريسفت /189/2 : نآرقلا زاجم '"

 00 ردا ني

 .351/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /383 : بيرغلا ريسفت /189/2 : نآرقلا ناجم 9
 .383 : بيرغلا ريسفت /148/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '”
 : هيارعإو نآرقلا يناعم /383 : بيرقلا ريسفت /418/2 : نآرقلا ىتاعم ل

 ْء 00104
 : هيارعإو نآرقلا يناعم /383 : بيرغلا ريسفت /418/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

50/4 

 38 وعلا نيش 419 2 نورقلا نتاوي فرقا"
 ةهزن /383 : بيرغلا ريسفت /189/2 : نآرقلا زاجم /419/2 : نآرقلا يناع «ءارقلا
 112 نولقلا
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٠ «+ 

 ةهخوسنم

 ا كاب ترحل اذه ىف

 0 كامبل هلوكنز :ىلاعت هلوق

 ركنا تورو اهنا نيت :هلوقو
 ... ةيآلا ('

003 
 ا ل !) :ىلاعت هلوقو

 ةملاسملا تايآ نأ مدقت امك 7فيسلا ةيآب تاخوسنم تايآلا هذه

 .ةدشلاو لاحقلا تايأ أاهكسنت نيللاو لامتحإلاو

 نع ىوري ('””'قانعألاو ا ا :ىلاعت هلوقو

 ال اهقوسو ليخلا فانعأ عطق ناميلس نإ ءالؤه لوقيو .مئاهبلا لتق

 :لوقي ىأ اذه يف خسنلا ركني ملعلا لهأ رثكأو .2ةالصلا نع هتلغش

 اهقانعأ هديب حسمي قفط امنإو ءاهقوس الو اهفانعأ عطقي مل ناميلس نإ

 .(نيح ىتح مهنع لوتف) 174 : تافاصلا أ

 .(باوأ هنإ ديألا اذ دوواد اندبع ركذاو نولوقي ام ىلع ربصا) 17 : ص ©

 هذهب ةيآ فحصملا يف سيلو : ةيآلا (ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللا نإ“ : 0 3

 /141 + ءاستلاو : ء] 13 : ةرقبلا (ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللاف) دحوي يذلا امنإو ةغيصلا

 مكحيل كير نإو) /141 : ءاسنلاو ,113 : ةرقبلا (ةمايقلا موي مهنيب مكحيل كير نإو)

 مكحي هللا نإ) 69 : جحلا (ةمايقلا موي مكذيب مكحي هللا) /124 : لمنلا (ةمايقلا موي مهنيب

اج يتلا يه اهنآل انه ةدارملا يهو 3 : رمزلا (نوفلتخي هيف مه ام يف مهنيب
 اذه يف تء

 .ةينأث ةهج نم خوسنملاو خسانلا اوفلؤم اهدنع فقوت يتلا يهو ةهج نم بزحلا

 ةيآلل ةبسنلاب) 213 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /52 : خوسنملاو عتناكلا يوسع وكلا

 ةيآلل ةبسنلاب) 341 : حاضيإلا / 149 - 146 خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ (ةيناثلا

 .(كلذك ةيناثلا ةيآال ةبسنلاب) 34372: عوستملاو خسلنلا : يبرعلا نيا / (ةيناثلا

0 

 .342 - 341 : حاضيإلا / 214 - 213 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا ©
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 لعف ناك امع هي هللا انربخأ ريخ وه امنإو او .عوسنمب سيلف اهقوسو

)1 
 5 مالسإلا لبق ناك امل خسان هلك نآرقلاو ناميلس

 م ثدحت الو هب برضاف اثغض كديب ذخو) :ىلاعت هلوقو
 ةيآلا

 نأ فلح نم ىزجي الو «مالسإلا يف خوسنم هانعم مهضعب ا
 ىف (3)

 بيضق ةئامي ةدحاو ةيرض هيرضي نأ ةيرض ةئام ادحأ برضي نآل

 لقأب عقي تنحلاو ءاهمتأو (و64) لاعفألا ةياغب الإ نوكي ال رملا

 أذهو ؛مهنع هللا يضر فلسلا لعفل اعابتاو نيدلل اطايتحإ /لاعفألا

 لهأرئاس لوق وهو «بويأ هب صخ مكح وه :لوقيو كلام بهذم

 . ا وريع وهف اهتم تاجا وش ةاةيكيلو ةنيدملا

 فلحي لجرلا يفزاجأو ءهب لومعم ماع مكح وه :ءاطع لاقو
6 : 1 

 م ١ "حا ةرشعب ةدحاو هيرضي نأ تايرض رشع هدبع نيرضيل

101 ' 

 خساتلا» ىسرعلا زيا 2241-942 اضتألا 72130 عوبشلاو ةستاقلا# نياحتلا 3

 5152343 2: يقيوبعفلاو
 4147 جوبالا

 .(صتلاب) 342 : حاضيإلا /214 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا (”

 لوقلا اذه ىلإ ةنيدملا لهأو ةصاخ يه دهاجم لاقو" : 214 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا 9

 ." ةنيدملا لهآ نم هريغو كلام بهذم اذهو هريغو دهاجم هلاق" : 342 .: حاضبإلا / نوليمي

 :؟ ناسيه رشم هلومألا قالا

 بهذملا بحاص مامإلا ,رصم ليزت يعفاشلا سابعلا نب سير دا نب دمحم هللا ديع وبأ وف 7

 لبنح نب دمحأ هنع ىور نم لجأ نمو .ةتييع نياو كلام هخويش لجأ نمو .هيلإ بوسنملا

 : جابيدلا /185/1 : ةيعفاشلا تاقبط /382/2 : كرادملا بيترت 71 : يزاريشلا تاقبط)

 28/2: نرسقلا تاقبلف /95/2 ةياهنلا ةياغ م7
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01 : 3 . 507 35 

 (2) ةرنس رع ع يمه 6# مرعى -- .

 : هللا ىلع بذك نمم ملظأ نمف) نوعبراو حباسلا بزحلا

3 7 

 ةيسراف ةظفل يهو ديلقأ اهدحأو .70حيتافم :يأ (ديِلاَقَم)و 3

 '"'ءاضيأ حتافملا يهو .دحاو ديلقأ نإ :ليقو تيرعف .(”ديلكإ اهلصا

 نئازخ ىنعمب اهلعج نمو .'"”نئازخ :يأ ديلاقم هل .مههضعب لاقو

 نم هل دحاو آل ليو فلق :ليقو تأ نينفتمو نؤلقو ةقونع اه دكا ف

 7 لفل

 .243 - 342 : حاضيإلا /214 : خوستملاو خساتلا : ساحنلا !أ)

 0 ا

 دير نباو ةداتقو سابع نبأو بلاط يبأ نب يلع نع يربطلا هاور /383 : بيرغلا ريسفت (0'

 .(240/3 : يربطلا ريسفت)

 :37-: بولقلا ةهاوك 19012 + قازقلا ناكم

 .(هللا بيج يف) : لصألا ىف

 .190/2 : نآرقلا ا 5

 .361 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /384 : بيرغلا ريسفت /191/2 : هسفن ©”

 .384 : بيرغلا ريسقت

 19212 قوقل زادوا"

 384+ م زعلا نيو[

 181 1 "تولعلا ةخرن 12171 ارق اموت

 151 يولقلا هيرو ك1
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 . كان :يأ (قعص)و 8
 و

 . "ودينا تمس هللا ءاتش قُم الإ)و

 ١ تقرشأ)
 اني 0 ةقرفت يف تاعامج :يأ (ًارَمُد)و 71

 "جتا كرا قم نعل الا انكر را و4

 قو نقرر فاق نضل (8) 5 :
 مم مم

 090 لفعألا هل هللا 9 ديل ا ,هب هللا ا انيق لاوقأ

 (ن) عم (مح) عم (رلا) نأ كلذو ةعطقم نامحرلا فورح اهنأ ا

 .362/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /384 : بيرغلا ريسفت (''

 ا

 0 ولا ووو ا

 .106 : بولقلا ةهزن /191/2 : نآرقلا زاجم 7

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /384 : بيرغلا ريسفت /425/2 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3

4. 
 1 لا

 هيفافحب نيفيطم : يأ" : 79 : بولقلا ةهزن / "هيفافحب اوفاطأ" : 192/2 : نآرقلا زاجم "7

 . 'هيناوج يف !اوراص يأ : سانلا هيب فح : هنمو هيبناجب : يأ

 خسانلا : ساحنلا /365 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /53 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيأ ”

 .242/2 : فشكلا /52 خوسنملاو

 .365 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /39 /24 : ىربطلا ريسفت
 ليز
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. 5 3-0 : 000 
 . نامحرلا فورح ةلزنمب ملقلاو ن ةروس نم

 2 5-1 2 5 هَ 5

 أ )' امضقتلا يد :يا (لوطلا يذإو 3

 ريسأآلل لاقي هنمو ؛هوسيحيل ليقو .هوكلهيل :يأ (هوُدُخايلِوَو 5

 ني

 تقل. لوقي :ةداتق لاق (مُكَسُفْنَ مُكَتْفَم نم ٌرّيكأ هّللا ْتْقَمَلإو 0

 نم ربكأ - اونمؤت ملف «ناميإلا ىلإ متيعد نيح لايندلا يف مكايإ هلل

 اذا متيأر نصي كمشنإ مكتقم

روس يف هلوق لثم (ِنيِتَدنا ائَتيَيَحَو نينا انتمازاو 11
 ةرقيلا ة

 انه هيف لوقلا تيعوتسا ان: بسلا |" هكييحي مث كفو هك كانحافا

 . كل
 7( 50 5 ه6 يق اه

 1 متيدك :يا (مترفك هدحو)و 12

 25 هج 5 8 أ 3 35

 .  اوقهدصت : يأ (اونموت و

 9( رع 8 ىو

 أذإ فزأ :لاقت ءاهيرقل كلذي كتتمس ,ةمايقلا ( ه) (ةقزألا)و

 .ناتحفصلاو ناءزجلاو اهسفن أ '

 .366 /4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم /385 : بيرغلا ريسفت /194/2 : نآرقلا ناجم ©

 .366/4 : هيارعإو نآرقلا ناعم 385 :نورعلا نيسفت

 35 + تنوشلا نيسقكا

 ليثض قرف عم) 46/24 : يريطلا ريسفت /(صنلاي) ةداتق ىلإ ايوسنم ةحفصلاو هسفن '

 .دحأ ىلإ هيسني نأ نودب كلذ نم بيرق) 368/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /(ةرابعلا ىف

 28 : ةرقبلا 0

 00 للا يا

 :ةديقشلا و وقر 31

 . "”يحولا يأ" : 386 : بيرغلا ريسفت / "ةوبنلا" : 6/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا
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0 

 نيعألا ةنايخ :يأ (َنّيعألا ةّنْاَح)و 9

 0 ('””ناتتلا]و

 . باوبألا :يأ (9) (باَبسألا )و 7

 :ةخوسنملا يالا نم بزحلا اذه ىف

 ها وع مروا از فودنق ادام قا رق طار وو
 ةخوسنم ريغ ةمكحم اهنإ :ليقو ؛(*”فيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن :لاق هنأ
 01الف اهدنا عا

 ىلاعت اهخسن ('' '!اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ) :ىلاعت هلوقو

 /369/4 : هبارعإو ارقلا يناعم /386 : بيرغلا ريسفت 767/3 نآزقلا ىنافم ءازقلا ©"

 23 ىولعلا ةفنرت
 .370/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /386 : بيرغلا نيسفت

 .(ينادتلا) لصألا يف

 .373/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /8/3 : نآرقلا ىتاعم : 00 3

 ةلطقاس لالا ىف 5

 كلذكو نالطب : يأ" : 387 : بيرغلا ريسفت /ةكلم يف 194/2 : نآرقلا 0 08

 كوسا
 7 ورمل نييكقت 7

 (نوملعت فوسف لماع ينإ مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لق) 39 : رمزلا
 305 م ايقيإلا#"

 ."هخسن نسحي ال ديعوو ددهت اذه : ةحفصلاو 56

0 

08 

© 4 
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 ةمكحم ايهذإ ليقأ هودي ةنآلا (' 7 انوع اقياوم لتقب ةقوز + "لوك 5 5 500 1 0 55 1

 وفلل ةماع
 46 ههه 5 نس 3 5

 . !هكوعدأ يلام موفقايو) :نوعيرأو نماثلا بزحلا(9 75)

 :هبيرغ
 0 لا نويتكم يذلا ةكئذلملا 1 51 5 5 ا 0

  .©نولاعي نأ | يف

 .7كلذ ىلع نور دقي ال :يأ (هيفلاَبب 00 0 5 1
 09( 0 د

 .' نورغاص :يأ ( دا)و
 (10) 1 0 ١

 مهسوؤر يلع نورجحي : يأ 0 71

 (11) 2 يعم مها مي

 .  نوسيبحي (نورجسي)و 2

 .345 : حاضيإلا ©"

 هنعلو هيلع هللأ بضفو اهيف ادلاخ متهج ه هؤازجف أدمعتم انموم لتقي نمو) : 93 ءانستلا ©

 .(اميظع اياذع ةلدعأو

 ةمكحم اهنأ باوصلاو - (بلاط يبأ نب يكم ينعي) دمحم وبأ لاق" : 346 : حاضيإلا 3

 يقم ملا اءاطخب ةقاغ

 .(رانلا ىلإ يننوعدتو ةاجنلا ىلإ مكوعدأ يلام موقاي) 4] : رفاغ

 : هبارعأو نآرقلا يناعم 387/ : بيرغلا ريسفت 77

 / "(ص) دمحم هب ءاج امب اونمؤي نأ اوبكت ديريو ” : 10/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 ."هولعي نأ عمطو (ص) دمحم نع ربكت يأ" . 7 :بيرغلا ريسفقت

 10/3 نارقلا تاغ :ءارفلا 9

 .(نيرخاد منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ . ها

 .377/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /387 : بيرغلا ريسفت '"
 . "بحس ةدام : بغارلا تادرقم )10(

 ."نوقرحي : 85 - 54/24" : يربطلا ريسفت ا
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 1 8 0 ىف م6

 2 00-50 دبد ع 3 و م8

 .7نورخفتو نوريكتت :ىأ (نوحرمت)و
 .ادلب ىلا دلب نم ةلحر :يأ (مُكر ودص يف ةجاح)و 0 3 93 ع 63 عع 0000

 .ةقيلخلا هنم تكشنأ يذلا ءاملا راخب :ينعي (ناخَد يه)و
 010 علو نيدسص نأ (نهاضق)و 2

 ."!!ءوجنلا :ينعي (ٌميِباَصَم)و

 5307 يفرق نويبع 1"

 يف لمعلاو ءاليخلاو رخفلا : حرم او حرقلا : (ض) سابع نبا نع 25/24 : يربطلا ريسفت 7
 نورطبتو نورشأت : يأ" : 378/4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /ةتيطخلاب ضرألا

 ."نوئّزهستو

 ل لال وو ةلكر ! قو ناك و07 نينا زوتت"

 ةملا ن ةسفل 7

 ا نا 1214 وجل ويلا“ نياكنلا 5331 ونسلاو نا يوحي"
 247/2 يدففكلا 153 + عوتسلاو عباتلا

 .380/4 : هبارعإو نآرقلا يئاعم /388 : نيرا نينيفك"
 : بيرغلا ريسفت / " هبلإ جيتحا امو قازرألا يهو توق هنعاوا : 196 /2 : نآرقلا زاجم 8

 .هتحلصمو هلكأل مدآ قيا هيتوأ ام هو توق عمج + 8

 .381/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /388 : بيرغلا ل
 .258 - 256/1 : يبطرقلا ريسفت /195 - 194/1 : يربطلا ريسفت رظنأ أ"
 .381 /4 : هيارعإو نآرقلا يناعم /388 : بيرغلا ريسفت /13/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا )10م
 ىلع

 ."بكاوكلا " : 382/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "بكوكلا" 99 /24 : يربطلا ريسقت

) 
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 سيلبإ امهنإ :لاقي (سنألاو نجلا نم اَنآلَمْخَأ نيذلا اَنِرآرو 9

قيم هأحأ لتقف يذلا مدا نبإو
 499 ركقلإ ن

 . ”"اونما أ هللا انور اوُلاَقِ)و 0

 : 196/2 : نآرقلا زاجم /”رانلا قرحت امك قرحت ةدراب" 13/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا '''

 ."ةديدشلا " : 288 : بيرغلا ريسفت / "فصاعلا توصلا ةديدشلا '

 .383 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /388 : بيرقلا ريسفت را 27 ارق ةافيي 1

 .389 : بيرغلا ريسقت /197/2 : نآرقلا زاجم ©

 ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف ...) : (نوهلا) لبق يه ذإ ةيآلا يف اهعضوم نع ةرخأتم 9

 388 : بيرغلا ريسقت / "ريخلا بهذم ىلع مهانللد" : 15/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ”

 . ”مهانللدو مهانوعد : يأ"

 / 0 ا لا ا 00 نآرقلا م ءارفلا 5

5 

 .384/4 : هبارعإو راحل ا ا

 .389 : بيرغلا ريسفت - 17/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 9

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /389 : بيرغلا ريسفت - 18/3 : نارقلا يكامم ةءاورقلاب ا”

 ا 004
 309 تيوفلا نيمبفلا يب (10)

632 



 اا
 3) ري سقس

 نول :ىأ (نوماسي)و

  :هخوسنم (ظ 75)
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 111 فيرا هنا ةنح انج ويضاف رت هلوق: ىلاغت
 / ل : ا

 .ةحفصلاو هسقن

 001 يولتلا قرشا

 853 : يولقلا ةهزن 2

3) 

(2 

3) 

 3589: نيرعلا يشق!
 .389 : بيرغلا ريسفت /18 /3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا أ”

 389 رفا: نيسقت
 .389 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 8
 .390 : بيرغلا ريسفت /20/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
 55 : رفاق 0160(

 نا ا

 .(!7هللا ةعاط ىلع ىنعي (اوماقتسأ مّن) و

 خسن ةبآلا ( (010

 خسانلا : ةمالس نبأ / فيسلا ةيآب ريصلاب رمألا خسن : 33 : خوسنملاو خسانلا : مزح ند
 .216 : نآرقلا خساون /49 50 : خوسرلا لهأ فكأب ىفصملا : يزوجلا نبا للا موسنلاو
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 0 ا :

 ."!فيسلا ةيآب اضيأ
 0 هي ا 11 كلل دو

 محم ادهلوأ نآل آلا تيحفأ نيب فوستر آلا هو" ف نوو

 ل :

 هعاأا 6 يع 1
7 . - 

 ىلاعت اهخسن :بيدح نيإ لاق " 7 هتكش ام اولمعا :نلافث“ لوقو

 هه6واهس ها ب 5 03 3 ع |

 ( هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو) :(”هلوقب
 اهنأل ةمكحم اهنإ :ليقو

(9) 
 ظ

 5 . ديدهتلاو ديعولا ىنعمب

 ( هسفنلف احلاص لَمَع ْنَم) نوعبراو عساتلا بزحلا

 :ةييرغ
 (!11) + 35-33 5 هع .٠ ءهج ع نذل مار

 00 2غ

 .152 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /53 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 2

 .43 : تلصف ©

 ' يزوجلا نبا /133 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نبا -53 : خ وسنماو خسأنلا : مزح نيا

 ش .217 : نآرقلا حساوت

 150 وا خسانلا : ةمالس نبا : رظنأ

 .40 : تلصق 9

 .348 : ماضيإلا

 .29 : ريوكتلا /30 : ناسنإلا ©

 .349 - 348 : حاضيإلا
 .ك46 : تلمس أل

 حتفو ءارلا ديدشتو مضلاب ةارفكلاو) "ةأرفكلا رشق" : 20/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا (!')

 : 198/2 : نآرقلا زاجم / (رفك ةدام : برعلا ناسن :هرشقو علطلا ءاكور دعو ءافلإ

 ريسفت / ”مامكأ اهعمجو دحاو ةمكو مكو هيف تناك ام وهو ةمك اهدحاو اهتيعوأ : ىأ"

ةرتتسم اهيف تناك يتلا عضاوملا نم : يأ" : 390 : بيرغلا
 هنأو هتمك ءيش لك فالغو .

 ."اذه نم ءصيمقلا مك : لبق
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 ."!!كانلمعأ :يأ (َكانَّدآ)و
 .""اريثك :يأ (ضيرع)و 5١

 ."!راصمألا حتف ينعي (قافأآلا يف)و 3

 | دقكم حتف ينعي (مهسفنأ يف)و
 .'”'كش يف (ةّيرم يف)و 4
 0 يهو «ىر وشلا ةروس

 نم مسإ اهنإ :هريغو سابع نبا نع ءاج (قسع مح)و 2

 دقو «''”تاياورلا ضعب يف اهنم نيعلا طاقسإ ءاج دقو .(©هللا ءامسأ

 ,ئصم اميف ةطقتملا فوزخلا هذه ىلع لوقلا عدقت

 .ا"/هللا ةمظع نم نققشتب :يأ (َنُرَّطَقَتَي) و 5

 نقلا و :ين(ونجلا ا
 اناا عج ناو زار

 .391 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /390 : بيرغلا ريسفت 20/3 نآرقلا يناعم : ءارفلا ''

 .390 : بيرغلا ريسفت /20/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا (”

 ."ةكم حتف (مهسفنأ يف)و :ىرقلا حتف" : دهاجم لاق ,390 : بيرغلا ريسفت

 1592/4 ةيارعلو نآرقلا يناعم /390 : بيرغلا ريسفت

 : فشكلا /154 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /214 : خوساملاو خسانلا : مزح نبأ

 ظ .2
 دامسأ نم مسإ فورحلا هذه نأ ريسفتلا يف ءاج" : 393/4 : هيارعإو نآرقلا يتاعم ©

 نع ةحلط يبأ نبا هاور لوقلا اذه نأ 271/7 سلا اهاذ فا ىؤوحلا نبا ركذو / "هللا

 ْ .سابع نبأ

 :ءارقلا لاق قس هه + لوقي ناك نيابع نيا ذآ 21/3 + نازقلا تافه ىف: ءارفلا ركذ "

 ياه نزل لاق ابكر هه مح رسل يع كحاضم ندم فاول

 .394/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /391 : بيرغلا ريسفت /199 /2 : نآرقلا زاجم '

 391 يرق نومي
0 

4 

0015 



 .""”مكقلخي :يأ (ٌمُكْؤَرْدَي)

 هسفن ماقم هظفل ميقت برعلاو ءوهك سيل :يأ (هلثمَت َسْيل)و

 """اذه يل لاقيال انأ :يألاذه هل لاقي ال يلثم :نولوقي (و 76)

 | ادمزلا ةروس يف اهركذ تيفوتسإ دق (ُيلاقَمو 12

 ."”حتف :يأ (ًعّرش)و 3
 ."”7لدعلا :يأ (َناّريملا)و 7

 نس (َنوُقفْشُم)و 8

 "٠ نوكشيو نولداجي :يأ (َنوُراَمُي)و
 ”ركألا لمهام مرقكلا ةكوو

 تانسحلا هل فعاضن :يأ (هل دزت)و
(10) 

 نم له) 2" ”مورلا ةروس يف هلوق لثموه 00 مُهَل مآ)و
5 

ركذ تيفوتسا دقو ,(' 000006 مكتاكرش
 !كلانه ه

 .391 : بيرقلا ريسفت /330 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /199 /2 : نآرقلا زاجم 7

 3912 فيزقلا ويقل ا1

 .ثلاتلا 0 00 57 9

 1 1 ةنولكلا ةيدواالا

 .396/4 هبارعإو نآرقلا يناعم 0 ا

 902 تيوكلا كيف

 اهيف نور اميف ةعاسلا يف كشلاو ةيرملا مهلخدت : يأ" 397/4: هبارعإو نآرقلا يئاعم 7

 . *هنولداجت ' يأ (هتورامت) 64 : بولقلا ةهزن / "اهنوك نودحجيو

 .367/4 هيارعإو نآرقلا يتاعم /392 : بيرغلا ريسفت ©

 .398 /4 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /392 2 :كزفلا ويقال

 32 تفرقلا ليو

  1مورلا : 40 ١

 .يناثلا ءزجلا نم 154 : ةحفصلا عجار "2
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 الا يطال دقرألا نطي اهبل نحن ملولأ "0
 5 26و ا ل

 7 لك :يأ (فردقي نم)و

 0 مهبدحب : يأ (اونمأآ نيذلا(بيجّتسي)و

 : 6 :يأ (اهيف ُتَيأَم) و 29

 ."2!ةيراج اهتدحاو نفسلا (يراَوَجْلآَر و

 ,0لايجلا (مالعإلا)و
 7 فرس عا (كاور ق3 10 5 م

 027 ها ف ©

 هبق نر وأشتي :ىأ (مهنيب ىر وش مهرمأ)و 5

 .392 : بيرقلا ريسفت /330 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /200/2 : نآرقلا زاجم 04
 000 ورق ني 5 4
 1 اك

 .ةحفصلاو كيسسشلل

 فات ل رق ني 399 ينص"
 .ةحفصضلاو ةسفن

 يناعم /393 : بيرغلا ريسفت - 200/2 : نآرقلا زاجم /23/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .399 /4 : هبارعإو نآرقلا

 39 حرقا روس"

 .69: بولقلا ةهزن /393 : بيرغلا ريسفت /330 : نآرقلا بيرغ : ديزل

 .393 : بيرغلا ريسفت /200/2 : نارقلا ناجم " :

 .393 : نآرقلا ريسفت /200/2 : نآرقلا زاجم ''”
 .393 : بيرغلا ريسفت /200/2 : نآرقلا زاجم

0) 

 ش6
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 تيمسو 6 انهزم ف نط 0

 .0فرطت اهنأل افرط نيعلا
 04( يفرق سا سال

 مهنرقي :يأ (مهجوُزي)و
5 

 ل "داتا يف :ععأ اًيحو)و

 6 ع 5 ف 0
 1 'نييوم ملك اهك عا نا ءار و نم ىأ)و

 و
 .( "اكلم :يأ (ًالوسر لسرُيوأ 71 0 5 هذهقم

 . مالسلا هيلع ليربج ينعي (اًنرمأ نم احونو)و 050 1 :
 (92 ا ا

 3 ب ئىهو :فرخزلا ةهر قسس

 010/1 لا وللا عي :تاقكلا ندا ةىاذ(تاتكلا مازوت
 000 (مُكَنَع برضَنَفَأ) و 5

 (ظ76) كقنع ةحفص هيلوت نأ هلصأو ءاضارعأ :يأ احفص)و

 0 3 : بولقلا ةهزن 3

 : مهضعب لأقو ؛مهي يذلا لذلا نم هنوفخي .مهضعي لاق" ,26/3 : نآرقلا يناعم : ءارفل

 هنيع حتفي ال" : 201/2 : نآرقلا زاجم / "مهنيعأب اهوري ملو مهيولقي رانلا ىلإ اورظن
 ." لذلا نم مهراصبأ اوضغ : يأ" : 394 : بيرغلا ريسقت / "اهضعيي رظني امنإ

 3 وفعلا كرست ىشزو اف رط علا ترتج كرطأ نام": ؟ ةعالبلا نياضأ

 .402 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /394 : بيرغلا ريسفت

 .,394 : بيرغلا ريسقت /26/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 0'

 .403 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /394 : بيرغلا ريسفت /26/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 .394 : بيرغلا ريسفت /26/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 101: نولقلا ةهوت وطنا 9
 : قشكلا /158 : خوستملاو خساتلا : ساحنلا /55 : خوستملاو خسانلا : مزح نبا "7
 م
 .30 : بولقلا ةهزن /405 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 9

 395+ :نيوغلا ندب" "!7

 ا )2

03 

638 



 بل 3 م
 9 هج

 01 . . ب ع -

 : نع اصيح ما نا نزلو نع ةرعجس لردك كلرجيو كحصوا
 02( 55 0 0-5 د

 ." نجلاو )03(. ة<تالملا اوديع نإ ؛ءاهبشو الثم :ليقو ءابيصن :يأ (اًءْرِجِ)و 15
 ا !تانبلا ينعي يلحلا يف ىبري يأ (ةّيلحلا يف رشني)و 18 4 50

 يفعل نوبل
 .هللا تانب ةكئالملا اولعج نيذلا هب ينعي 406/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ... تانب : انهه (اءزج) ىنعم نأ جاجزلا قاحسإ وبأ لاقو نجلاو ةكئالملا وديع نإ ءالثمو اهبش : لاقيو ابيصن : يأ 396 : بيرغلا ريسفت / ابيصت /202/2 : نآرقلا زاجم َّ .395 : بيرقلا ريسفت /202/2 : نآرقلا زاجم /28/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0

 .تانيلا ينعي ىلحلا يف ىبر : يأ : 397 : بيرغلا ريسفت / يراوجلا هذهد ىلحلا ينعي : 203/2 : نآرقلا زاجم / تاتبلا ديري : 29 /3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
 .اهعضوم نع ةرخؤم (ميظك)و / 397 : بيرغلا ريسفت أ
 .ةحفصلا / لوألا ءزجلا يف هيف ولا يردي وقف وكوب كيش ادنا ووسم قركيو عيصح منك 3597 ينل" ع

1 
 206/2 : فشكلا (دنع) نوقابلا ارو (دابع) ىرمع وبأو نويفوكلا أرق /397 : بيرغلا ريسفت 1
 .194 : بولقلا ةهزن /30/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا حلو نيد يلع يأ :397 : بيرغلا ريسفت / ةماقتسمو ةلم ىلع : 203/2 : نادقلا ذلجم ©

 كفيلا

3) 

١ 
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 هخوسنم
 .ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 "بهو نبإ لاق ( !''ضرألا يف نمل نورفغتسيو) :ىلاعت هلوق

 اونمآ نيذلل نورفغتسي بو) 3
 نموملا ةروس يف هلوقب ىلاعت اهخست

 نع ةياكح ىلاعت هلوقب اهخسن امنإ :ليق دقو... ةيآلا (()

 «خسنب سيل كلذ نإ ليق دقو ... ةيآلا ((©اوبات نيذلز رفغاف) ””ةكئالملا

5 3 00( 

 نبإ لاق... ةيآلا) ((80و
 رخآلا ثرح ديري ناك نم) :ىلاعت هلوقو

 3 5 1 9 : 5 تا

 انجري هلوقب ىلاعت اهخست :سايع
 نااعفلاب اييددل

 د

 يفو / هينم نبا بهو : 214 : ساحتلل حوسنملاو خسانلا يفو لصألا يف اذكه بهو نيا 2

 : ققحم لاق شماهلا يفو بهو نبأ : 347 . حاضيإلا
خسنلا ضعب يف ةطقاس نبا نإ

 / 

نم نب بهو وهو / هبنم نبا بهو 218 : نآرقلا خساون ىفو
 دبع وبأ يناعذصلا يناميلا هب

 ١ ْ به 110 : ةنس ءاعنصي يفوت ةقث .يعبات .هللا

 يزاريشلا تاقبط 35 هي تاقبط)

 .(419 : لامكلا

 347 حاضيألا 214+ خونشلاو خسانلا : ساحنلا

 .. ةيآلا (املعو ةمحر يش لك تعسو  انير اودع نيالا نورس 7 فا

 156/211 يقل بيوع /74 :

 .347 : حاضيإلا 8

 7 وفا

 : حوسنملاو خسانلا : يبرعلا نبا /347 : ماضيإلا /214 : خوسنملاو غسانلا : ساحتلا

7/2. 

رن ديزي ناك نفز 20: عر ىلإ ك9
ناك نمو ترحب ين ةلدزت ةرخآلا ت

 ايندلا ثرح ديري 

 ... ةيآلا .(اهنم هتون
 ١

351 
 : عاضنإلا 2102215 عيقراو خسانلا : ساحنلا

040 



 ١  3 1ع 2 220

  ( 5ةمكحم اهنأ ىري ملعلا نلهأ قم نلتكو :

 !  1 1و ١
 ندإ لافت آلا (19 كلارا كلو انلانفعا هن يناهق هوقو

 اخ لوق وهو 50 1 | ةيأب ىلاعت | 5 سامع ! 1 3 5

 .”ةمكحم اهنإ :ليق دقو
  8 57»ا هه ع ع 5 7

 ترقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق) :ىلاعت هلوقو " 1

  0نوي 118 الل ا 00

: 0 9 1 . 

 يه هريسغو نسحلا لاقو ؛( "هللا ىلع الإ ىرجأ نإ مكل وهف
 100م

 دنا نكإ قاف ةهنآلاا 1" قبلا هيا اذإ نيذلاو يلاعت هلوقو  0 1هر
 يكل ةنألا نإ ليف قوت" "راسل وجان لاعك اهكست 7

 ةنآلا 117 سانلا قوملظنت خوذلا ىلع :ليعسلا انهإ):نلاجت لوقو .  14د جرا

 ءازمنإلا + 18

 ( 02حاضيإلا م16 :عوستلاو خشانلا :ىناحتلا 351

  0:فووشلا 15 ٠

  4١حاضيإلا /215 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا : 350.

  7ماضيإلا : 350.

  9حاضيإلا /215 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا : 351.

  "7عاضيآلا 215:5 ةوستملاو عدلتلا ةباكتلا +3521

  7ابس : 47.

  7ىروشلا : 39.

  02حاضيإلا 21 : خوسنملاو خسانلا :”نناكحلا 352

 " "7وسلا سلتا »تاكا 7 0121 3521

 وعلا
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 (””نسحأ يه يتلاب عفدإ) :''!هلوقب ىلاعت اهخسن ديز نيإ لاق

 . يكد اهنإ قيقو
 ( 7 ىَدْهأب ْمُكتَنِج َولَوآ ْلُق)نيسمخ يفوملا بزحلا و 77

 .هبيرغ

 . ."'عيمجلاو نينثإلاو دحاولل لاقي ظفلوهو ءيرب :يأ (ٌمَري6
 . ©0هللا الإ هلإ ال :ينعي (ٌةّيقاَب ٌةَملَك)و 8

 ةريفغخملا نب ديلولا كلذب اودارأ (نيَتّيرَقلا ّنم لُْجَر ىلع)و 1

00-0 

 يذلا لجرلا نإ :ليق دقو ."7فئاطلاب ”دوعسم نب ةورعو

 352 حايل "7

 .34 + تلضف 2960: :نوتمولا ©

 : 353 + ءانطيإلا

 هب متلسرأ امب انإ اولاق مكءابآ هيلع متدجو امم ىدهأب متكج ولوأ لق) 24 : فرخزلا 9

 ٠ .(نورفاك

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /203/2 : نآرقلا ناجم /30/3 : نآرقلا يتاعم : ءارقلا ©

4 409. 
 .409 /4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /397 : بيرغلا ريسفت

 ةبعكلا لوتخدل هيلعن علخ نم لوأ ءموزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا وه ©

 ,مالسإلا يف (ص) هللا لوسر اهرقأف ةيلهاجلا يف ةماسقلاب ىضق نم لوأو ؛ةيلهاجلا يف

 وهو ةيلهاجلا يف ةقرسلا يف عطق نم لوأو ةيلهاجلا يف هسفن ىلع رمخلا مرح نم لوأو

 1 ت) لهج يبأ معو (ض) ديلولا نب دلاخ ليلجلا يباحصلا دلاو

 140 م ذا تاينألا ةويدح /59 : ةبيتق نبال فراعملا)

 مالسإلا ىلإ هموق اعدو (ص) هللا لوسر دهع ىلع ملسأ يفقثلا دوعسم نب ةورع وه 7
 .ه 9 : ةنس هولتقف

 .(492/4 : ةباصإلا /1066/3 : باعيتسالا)

 دوعسم ايأو هسفن ينع .نيلجرلا دحأ ىلع دانعم ": : 13/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .فئاطلاو ةكم : ناتيرقلاو يموزخملا جريغملا نب ديلولا اذه لاقو :يفقثلا

0012 



 ." ”يفقتلا ليفن نيورمع نب بيبح وه فئاطلاب هودارأ 1آ) ءسع 5 7 5

 ."”ههلكرافك :يأ (ٌةدحاو ٌةمألو 3
 ."ادعص يأ جرع :لاقي ء.جرعم دحاو اجرد :يأ (َيِراَعَم)و 3) 8

 ع | ع

0 
4 3 

1 
 ىف ا هات مهام

 أذإ ,ءىسشنلا نع تيشاعت : كلوق نم صضرعب : :ىأ 5 0 36

 . 1 ودصم ملظي :ةديبهوتأ لاق: .""”ءارقلا لوق اذه :ةتع تلفاغت

 ل يق يأ (هل ضيَقَن) و

 انس 2

 ف !ناقعلا لممأ :ىتعي (اًنلسر نع كلبَق نم نس لكس)و
 1 راد © رس

 نوضقتي :يأ (َنوُنُكْنَيِ) و
 رم نبأ دبع نب ةنانك يدسلا لاقو ىقفقثلاو رمع ني بيدح فئاطلا ميظع نأ سايع نبا نع '''

 : يف نيئجرلاب ةقلعتملا تاياورلا فلتخم رظنأ) يفقثلا ليلاي ديع نب ريمع ىه دهاجم لاقو
 1 11 0167 ياورتلا نينو 65 1015 يسرك طفل
 .411/4 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 397 : بيرغلا ريسفت

 39+ تيزعلا ريسفت 903 /2- نارقلا ناوف:""'

 39:7 يوفلا نيش"

 .397 : بيرغلا ريسفت /32/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 لورا عرجلا ه1 25 : ةعفتعلا 7 0

 ديان(

 قا ماحس 0 7

 : بيرغلا ريسقت رظناو / ا اهينلع نأك هنع هنيع ملظت" 0 : نآرقلا ناجم

397 -398. 

 .412/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم 7

 .413/4 : هبارعإو نآرقلا يناعم /398 : بيرغلا ريسفت /34/3 : نآرقلا يناعم : ارو 17

 .416 د يل /399 : بيرغلا ريسفت '''
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 . 285/2 : فشكلا167 / : خوسنملاو
 . 41/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /75/3 : نآرقلا يناعم ءارفلا 7
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 7” نيش" ىلا فيض اذه ئه فنصحلا قع حلا" : 76/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 2

 : لاقي امك ديصحلا ىلا بحلا فاضأف : ديصحلا بهلاو : دارا " 417 : بيزغلا ريسفت

 . " عماجلا دجسملا داري : عماجلا دجسم : لاقيو .ىلوألا ةالصلا داريو ىلوألا ةالص

 (صنلاب) 319/2 : نآرقلا بارعإ لكشم /43/5 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ©

 ريسفت /418 : بيرغلا ريسفت /223/2 : نآرقلا زاجم /76/3 : نآرفلا ىناعم ءارقلا #

 . 43/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /152/26 : يريطلا

 . " همامكإ يف ناكام " : 76/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 : يناثلا ءزِجلا نم 139 : ةحفصلا عجار (©

 418 ننؤشلا ريسفت 11035 يداعب :.مارقلا

 يناكلا ةوحلا 452 ةحفصلا مهر 7

 418 ىورغلا نسف 77/5 قل يتاعم : ءارقلا 7

 . 43/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /418 : بيرغلا ريسفت
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 .('! نافنتكم نادير و امهو ,قنعلا نطاب يف قرع (ديرَوْلا)و 6
 هسفن ىلا ءيشلا فاضأف ,هسفقن ديرولا وه انه .22 (لْبَح)و

 27 مننا فذاك

 ىنعمب نوكي دقو سداق ىنعمبريدق لثم دعاق ىنعمب (ديعَق 3)و 7

 3 ا عمو لك لاق امك "داق

 .' رضح اذإ ءيشلا دتع لاقي/رضاح :يأ (ٌُديتَع)و (ظ808
 1 : يأ (ديدح)و 22

 وهو .هدحو كلملل باطخلا نإ :لاقي مُتَهَج يف اًيقلآ)و 4

 دصق اذإ ,'77 ةينثتلا ظفليرمألا يف دحاولا ةبطاخم ةيبرعلا يف فورعم

 ءيوما لوف كلذ نم قدفوما* ) قكأ لاف تاك يرركتلا ون كلا كلذ
 .29© سيقلا

 20000 1 بي ا ا

 نيفنإلا طفلي دساولا يطادعك يرحل جابني مك اعز قود نسال
 /(صنلاي) 44/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم/ هقلح يف هاديرو "223/2 : نآرقلا زاجم 0)

 . 79 : بولقلا ةهزت

 (دير ولا لبح نم هيلر برقأ نحنو .....) دير ولا نع ةقباس ةيآلا يف

 , 48 : بيرغلا ريسفت /223/2-224 : نآرقلا زاجم

 4/5 : هبارعإو نارقلا يناعم رظناو /418-419 : بيرغلا ريسفت

 . رضاح يأ " : 143 : بولقلا ةهزن /" مزال تباث يأ ' : 45/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم '”'

 م19 ورا يوكو ا

 . 321/2 : نآرقلا بارعإ لكشم /23 : بولقلا ةهزن /45/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم

 . 321/2 : نآرقلا بارعإ لكشم /دربملا ىلا هبسنو 46/5 هبارعإو نآرقلا يناعم

 يدتكلا رارملا لكآ رجح نب اورمع نب ثراحلا ني رجح نب سيقلا قرمأ يلهاجلا رعاشلا وه
 . مالسالا لبق ىقوت

 1964 : رصمب فراعملا راد 2 : ط ميهاربا لضفلا يبأ قيقحت 8 : سيقلا ئرمأ ناويد ب

 . لموحو لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزتمو ع نم كبن اقف : ةمامتب تيبلاو

2 

(3) 

 ءءء

(0 

5 
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 هل نم.ناوتغا لقأ قآل ءاذه نكمف:ئوكلا ل رق ةنفإ مصل 0 1

 (ايقلأ) ىلاعت هلوق يف ةينثتلاامنإ .مهضعب لاقو ,'2 نانثإ ,فرشو لاح
 3 1 ع

 817 نللذ لبق قيروك ذل ةييدقلاو قكاتسلا

 .( تيندأ :يأآ (تفاّرأ)و 3

 ودعابتو كا يأ 00 36

 لفاغ ريغ بلقلا دهاش : يأ ل

 ناتمكرلا اهنإ مالسلا هيلع يلع نع يور (دوجسلا َراَيْدِإإو 0
 1 ل

 سدقملا تيب ةرحخص (بيرق 0000 41

5 

(6) 

) 0 

 ””روبقلا نم ثعبلا موي (جورّخلا موّي)و 4
 : هيارعإو نآرقلا يناعم /165/26 : ىريبطلا ريسفت /78/3 : نآرقلا 0 ءارفلا (أ'

 ١ 521/2 ةيرقلا يارغإ لكشف /دونملا 00 خ05

 . 321/2 نآرقلا بارعإ لكشم /23 : بولقلا ةهزن /78/3 : نآرقلا يناعم ءارفلا

 رظنا نيكلملا رمأ نوكي نأ - ملعأ هللاو- يدنع هجولا " : 45/5 : هبارعآو نآرقلا ىتاعم ©

16/7 

 . (صنلاب) 4 9 : بيرغلا ريسفت / تبرق : 224/2 : نآرقلا ناجم ©

 . 48/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /419 : بيرغلا ريسفت /224/2 : نآرقلا زاجم ©

 . 419 : بيرغلا ريسفت /80/3 : نآرقلا يناعم ءارفلا 9

 ". 419 : بيرغلا ريسفت/بئاقب سيل دهاش: يأ " 80/3 : هبارعإو نآرقلا قتاهس اوفا

 ١ "هانسالو نفاع فل ةيقلار بلقلا دهاش

 (ص) ىلع ىلاوزع ريغ نم 49/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /80/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 يدانيف سدقملا تيب يتأي مالسلا هيلع ليربج نأ : لاقي " 81/3 : نآرقلا ينام ةارفلا""'

 دقف 50/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /(صنلاب) 419 : بيرغلا ريسفت /" رشحلاب

 .. اعم نيلوقلا ركذ
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 .(17 طلسم كلمب :يأ (رابجي)و 5
5 : (2 

 ١ 7-0-0 ئهو (تايراذلاو) هر قبس

 :ىأ (اًرْقو) و2.27 ءاملا لمحت اهنآل باحسلا ينعي (تايراذلا)

 .7 ةكتالملا :ىنعي (ارمأ تاّمسفملاَف)و

 .(8) ريسفتلا اذه ىف هدعب الو هعم
 اولا (نينلا]و
 .09 كابحو كيبح اهدحاو قئارطلا (كبحُلا)و 7

 .50/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب)419 : نيوفلا نيسقت 224/2 جازفلا قاهتما"
 : هبارعإع نآرقلا يناعم رظناو /419 : بيرقلا ريسفت /81/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 3

 ش 530/5

 : ةمالس نبا 223 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /57 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبالأ
 . 287/2 : فشكلا 168/ : خوسنملاو خسانلا

 يناعم /420 : بيرغلا ريسفت /225/2 : نآرقلا زاجم /82/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
 , 51/5 : هبارعإو نآرقلا

 . 51/59 : هيارعإو نآرقلا يناعم /420 : بيرغلا ريسفت /82/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
 . 187/26 : يربطلا ريسفت رظنأ
 يناعم 0420 بيرغلا ريسفت /225/2 : نآرقلا زاجم /82/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
 . 51/5 : هبارعإو نآرقلا

 /51/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /187/26 : يربطلا م 4 يرغلا يأت

 420 .نيرفلا نيشيفت
20) 
 . 81 : بولقلا ةهّزن /52/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /225/2 : نآرقلا زأجم

3) 

0 

 ع6(

22 

 قلل
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 (1) . 8 ع 001

 ةنع فرنصي :يأ (هنع
: 

 مهيلع ءاعدلا :هانعمو ,نعل :يأ (َلتَ هو

 رحاس هنإ يبنلا يف نيلئاقلا :ينعي نوباذكلا (نوعا خلا

 77 يذعلا (صرخلا)و رعاشو

 نوبذعي/ :يأ (َنوُنَتْقُي)َو 13 (و81)
 نإ
 0 عاد مك 3-3

©) : 

6 0 22) 

1 

 نوماني :يأ (نوعجهي)و 17

 مدح : يأ تيوتا 18

 0ك ينعي (لئاسلا) و 19

 يذلا براحملا هنإ : ليقو .لام هل اومثي ام ىدلا ييودسلا د

_ 

 51/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /420 : بيرغلا ريسقت /83/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 187/26 : يزيظلا نيسفت ©

نونجم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم : اولاق نيذلا نوباذكلا " 83/3 نآرقلا يناعم ءارفلا
 

ملع ال ام اوصرخ رحاس باذك رعاش
 ءارفلا مالك لقف 1 0 ا هب مهل 

يارعإو نآرقلا يناعم /دحأ ىلا وزع نود
 صرخت دق : لوقت ؛ نوباذكلا مه " : 52/5 : ه

 امب نولمعيف هتوقحي ال ئيشلا نونظي نيذلا نوصاخلا نوكي نأ زوجيو لطايلا نالف ىلع

 ”. هتحص نورديال

 :.23/3 + ةيازعاو تاذقلا يناعم /421 : بيرغلا ريسفت /83/3 . نآرقلا يناعم :ءارفلا (#

 421 :تزغلا يسفت 785/3 نآرقلا ينأعم : ءارفلا ©

 يناعم /421 :بيرغلاا ريسفت 2 نآرقلا زاجم /84/3 : نآرقلا دافع عاوقلا 9

 53/5 : هبارعإو نآرقلا

 . 421 بيرقلا ريسفت /84/3 : هيارعإو ناآرقلا ىناعم : ءارفلا 7

 . 421 : بيرغلا ريسفت /84/3 : نآرقلا ىتاعم : ءارقلا 5
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 .7!2هئاغملا يف هل مهسال
 .© يفخلا يف لدع : يأ (ًغاب)و 6 2) .ء.مل قد عام 7

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف
 :ملعلا لهأ ضعب لاق '©7(نولوقي ام ىلع ربصاف) :ىلاعت هلوق

 يف تلزن 0 سب 7 يسلب عتلاعت يحتم
 تاومسلا قلخ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس نيح دوهيلا
 /" مئانغلا يف هل مهسال يذلاو فراحملاق مرحملا امأ ' : 84/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 0

 /مئانغلا يف هل مهس ال يذلا : ليقو قزرلا يف هيلع رثقملا ىهو فراحملا : بيرغلا ريسفت
 ةغللا يف رثك الاو ,لام هل متي ال يذلا ريسفتلا يف : ءاج " : 53/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم
 دنع فزاجملا نأ ودييو ٠ "يستكي داكي ال يدلا فزاجملا هنأ اضيأ ءاجو ؛ نامل مس أ
 يف زيزع نبا لاق ظحلا صوقتملا مورحملا وه ريخألا اذه نال فراحملل فيحصت جاجزلا
 قزرلا مرح دق يذلا مورحملا نأل , دحاو امهو فراحم يأ مورحم) 182 : بولقلا ههزن
 « هنع فرحنأ ىأ٠ قزرلا هفراح يذلا فراحملاو ٠ يا

 . 54/5 هبارعإو نآرقلا 00 /421 : بيرغلا ريسفت /226/42 : نآرقلا ها
 217 ننوعلا نوسقت: 22722 نآرقلا ا

 يناعم /421 بيرغلا ل نآرقلا زاجم /87/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
 . 55/5 : هبيارعإو نآرقلا

 /55/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /421 : بيرغلا ريسفت /87/3 : نآرقلا يناعم : مارقلا
 : 1 + ىولعلا ةهزن

0 06) 

 : ةمالس نيا /223 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /57 : خوساملاو خسانلا : مزح نيأ 5
 . 374/2 : خوسنملاو خسانلا : يبرعلا نبا /361 : حاضيإلا /167 : خوسنملاو خسانلا

4) 
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 نوديري ٠ تممت ىل تبصأ دق : هل اولاقف .مهربخأف ءاهتيب امو ضرألاو
 ىذاتو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف ءتبسلا يف حارتسإ

 77 يلا هللا لونأف عيل وذ

 نافيا“ ( يتهفلاو 00 3 مهلاومأ يفو ) :ىلاعت هلوقو

 اهنأو ةمكحم اهنإ :ليقو © ةاكزلا ضرفي ىلاعت اهخسن :كاحضلا

 . 7 عوط وكلا لعف ىلإ ىدنلا ننف

 ا كيلي ام لاق) نوسمخو ثلاثلا بزحلا

 :هبسسيرغ

 "روكا يحاسب لاق: نيك ارك راقعر ف
 ْ ." ةملعم :يأ و

 226 : حاضيإلا / لوزنلا بابسا / 361 : حاضيالا /224 : خوستملاو خشاتلا : ساحنلا «')

 , كلذك ةيآ نآرقلا يف دجوتالو " مورحملاو لئاسلل قح مهلاومأ يف نيذلاو ) : لصألا يف ©

 ةدارملا يهو 19 : تايراذلا (مورحملاو لئاسال قح مهلاوحأ يفو) دجوي امنإو

 . 302 : حاضي لا /225 :خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

 :«. ناتحفسلاو امهنيفك

 .31 : تايراذلا

 . رجألاك خوبطم : سابقملا ريوتت / (صنلاب) 421 : بيرغلا ريسفت ©

 50/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /422 : بيرغلا ريسفت 7

 يناعم /422 : بيرغلا ريسفت /227 : نآرزقلا زاجم /87/3 : نآرقلا ناعم ءارقلا 9

 ْ .56/5 507 نآرقلا

 يذلا ةغللا يف ميلملا "...."56/5 : هيارعإو نآرقلا يناعما(صنلاب) 422 + بيرغلا نوسفت 9

 | هيلع مالي نا يحيا اي شاب
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 تبنتال يتلا د حيرلا)و 41 ا تا ا

 دقو اضماحو اولحو ىثنأو وكل :نيدضص : يأ نر 49

 0 يف 0 مدقت
 نورداق :يأ '7”(نوعسولالو 4 3 25

 6 معقم م

 نودحويل : يأ (نوديعيل)و 5

 ' .يسفنأل قار نم: ىأ (قرر نم مهنق) 57 9 4 و م
 ع ه2

 مهقزرب ليفك هنإ :لوقي ءادحأ نومعطي : أ (نومعطي نأ)و

 .  مهماعطإبو 80 الا

 ”" يوقلا (ُنيِتمْلاِلو 58
 219 ةميظعلاولدلا هلصاوابيصن :يأ (اًبوُنَذِ) و

 56/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم/ " باحسلا حقل ال يتلا " : 349 : نآرقلا بيرغ يديزيلا

 . "رطمب يتأت ال : يأ , حقل اهعم نوكيال يتلا '
 .58- : هيارعإو نآرقلا يناعم /422 : بيرغلا ريسفت /89/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8

20/05 

 .7/5-58 هبارعإو نآرقلا يناعم/422 : بيرغلا ريسفت /89/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
)4 

10 

 . (نوعسومل اناوديأب اهتاينب ءامسلاو) ةيآلا يق يهو يألا بيترت يف اهعضوم نع ةرخؤم
 نيبو اهنيب انلعج " 57/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم/ (صنلاب) 422 : بيرغلا ريسفت 9

 "ل نيرا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /422 : بيرغلا ريسفت /89/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7
5 

 .59/5 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /422 : بيرغلا ريسفت /90/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 .423 : بيرغلا ريسفت /90/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلأ 5

 .59/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /423 : بيرغلا ريسفت /90/3 : نآرقلا يناعم ءارفلا "
 /423 : بيرقلا ريسفت /228/2-229 : نآرقلا زاجم /90/3 :نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 .59/5 هاو نآرقلا يناعم

) 
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 ."' ىسوم هللا ملك هدنع نيدمب لبج (ر وُطلا)1

 00 :يأ (روطسم)و 2

 يف سانلل جرخت يتلا فئاحصلا ينعي (روشنم قر يف)و 3

 ظ يلا

 0 علا لاق ءامسلا يف تيب (رومعملا تيبلا)و 4

 ي5

 ءولمملا (ر وجسملا)و

 و : يأ 0 9

 ضرألا هجو نع :يأ (لابجلا ريست)و 0
9 

 م

"0 

 نوعفدي :يأ (نوعدي)و 13
 نسمعان : يأ (نيهكاف)و 18

 0 تا أ (مهانتلا)و)و 21

 .61/5 : هبارعإو نآرقلا يتاعم /424 : بيرغلا ريسفت /91/3 : نارقلا ىتاعم هارقلا ؟''

 1.24 : بيرغلا ريسفت 72 : نآوقلا راق

 .424 : بيرغلا ريسفت /91/3 : نآرقلا ىتاعم : ءارفلا ©

 .61/5 هيارعإو نآرقلا يناعم/424 : بيرغلا ريسفت /91/3 : نآرقلا يئاعم : ءارقلا

 24+ نيرغلا ننيقُما!"

 .62/5 : هيلرعإو نآرقلا يناعم /424 : بيرغلا ريسفت /91/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا (9

 .61/5 هيارعإ و نآرقلا يناعم /424 : بيرغلا ريسفت /91/3 : نآرقلا يناعم : 0 38

 .424 : بيرغلا ريسفت

 يناعم /424 : بيرغلا ريسفت /231/2 ٠ نآرقلا زاجك /91/3 . نارقلا قادم اووي 0

 62/5 : ا نآرقلا

 ؟ يأ "425 + تيوقلا نيسفتل" عاتان امي نادفم 70/2: تارقلا ئتاعش ءارولإ 1

 ٠ ءارقلا لوق لثم 63/5 : هبارعإو نآرتلا يناعم/' كلذي نييجعم (نييكنرو كاذب نيمعأت

 .425 : بيرغلا ريسقت /232/2 : نآرقلا زاجم /91/3 : نارقلا يقافب ءفاوولإ 11
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 !) نوطاعتي :يأ (نوعزانتي)و 3
 7 لوقلا نم يغلي نأ يغبني ام (ىغللا)و
 .©) هثإ هيف ام " ميثأتلا"و

 0 وع" نادلورو
 .2© نيفئاخ :يأ (نيقفشم)و 6
 270 اناا رح( ءوفتشلا] و 7
 يا :يأ (هوعدن)و 8

 290 هونجم هللا دمحي انأ ام :لوقت امك اذه (كير ةمعنب)و 9
 19 قيد وس أ (فيورو 8
 لوقت :يئاسكلا لاقو ,(12) يعمصألا '' ''هلاق ,رهدلا (نونللا)و

 .63/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /525 : نرش نيس 03012 نارقلا و ةاجم
 .170 : بولقلا ةهزن رظناو /63/5 : هيارعإو نآرقلا ين وعلا يقع
 دا همر 013 اقل ذل يا 0
 مهيلع فوطي) 17 : ةعقاولا : يف تءاج دقو ةروسلا هذه يف "نادلو" ةملك دجوت ال”

 يجر زخلا دروأ دقو (نودلخم نادلو مهيلع فوطيو) 19 : ناستالا يقو (نودلخم ن نادلو
 :روطلا (نونكم ْولؤل مهنأك مهنأك مهل ناملغ مهيلع فوطيو): عضوم يف انه "نادلو

.24 

 .213 : يولقلا ةهزن

 .64/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو /425 : بيرغلا ريسفت
 1 : بولقلا ةهزن /64/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /233/2 : نآرقلا زاجم
 هذ 5 نا رعاو تارقلا داما"

 .64/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم : رظناو /425 : بيرغلا ريسفت '
 ةيداوج :يآ "425 + بيرغلا نيثسفت /“ .رهدلا عاجوأ "+ 92/3 :.نآرقلا يتاعم رول
 " رهدلا ثداوح " :64/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /:هبئاصمو هعاجوأو رهدلا
 . هليق ةلاحالا رظناو /4] : يعمصالا دادضالا يف بتك ةث ةئالث
 رضاح رعشلاب املاع ةفلل انقتم ناك . ىلهابلا عمصآ نب بيرق نب كلملا دبع ديعس وبأ : قي

 بتارم) (ه216 :ةنس يفوتو 123 :ةنس دلو) كسنتلا ديدش رعشلل ادقان ظفحلا

(3) 

6) 

"9 

 ا
5-5 
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 لوقت :يئاسكلا لاقو 2 يعمصألا (!7هلاق :رهدلا (نونملا)و

 دو رهدلا رخآ : يأ نوذملا رخآ كملكأ ال :برعلا

يأ (نو رطيصصلا)و 37
صم مقدحاأو باير كل :

 :لاقي . رطب

4( 

 ينب ةروس يف هتيفوتسا دقو :باذعلا نم ةعطق : يأ (اقسك)4

0 
 ا ف ا م 500

 8). م
 ا نوتومي :يأ 00

يقو .رجفل ينكر ينعي وجل اننإ)و 9
 اة :ل

(10) 
 ةيكم يس ف :ءمجنلا ةر وس

 . هلبق ةلاحالا رظناو /41 . يعمصالا دادضالا يف بتك ةثالث ()

صأ نب بيرق نب كلل دبع ديعس وبآ : وه
 رضاح رعشلاب امللع ةغلل انقتم ناك , ؛ ىلهابلا عم

 بتارم) (ه216 :ةنس يفوتو 123 :ةنس دلو) كسنتلا ديدش رعشلل ادقان ظفحلا

 ةياغ /197/2 : ةاورلا هانا /167 : يديبرلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط 50 :نييوحتلا

 354/1 نيرسفملا تاقبط /471/1 : ةياهنلا

 26 .: بيرغلا ريسفت 03

 .66/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /426: بيرغلا ريسقت /233/2 :نارقلا زاهي

 42 26 98 بيرغلا ريسفت هك 25

 ٠ يناثلا ءزجلا نم 71 : ةحفصلا ل 9

 .67/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /426 : بيرغلا ريسفت /234/2 . نادقلا تاهو

 .68/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /426 : بيرغلا ريسفت ©

 .227 : ساحنلل خوسنملاو خسانلاو /68/5 : هبارعإو نآرقلا يناكم  نلزو

 : ةمالس نبا /223 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /58 . خوسنملاو خسانلا : مزح نيا

 .5 : حاضيإلا /170 : خوسنملاو خسانلا
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 ؛ةديبع بأ لاقو .2'' تياغ اذإ ايرثلا ينعي :دهاجم لاق (مجنلا)

 (و82) ,ةغللا لهأرثكأ لوقلا اذه ىلعو 2 ,موجنلا ىنعمب انهاه مجنلا

 اذه متخ باب نم نونلا /فرح يف كلذ يف ليق ام يفوتسأسو
 .باتكلا

 ,ةوق هدحاوو 77 مالسلا هيلع ليربج ينعي (ىوقلا ديدش)و 5
 هناا فو ""ليخلا يروق قفا ةلكاو

 :ةيدعلا م7 وعلا هرألا ةلوغا ردد نك :يأ (ةرموذ)و

 7 وس ورع ذل الو ينغل ةقدصلا لحت ال

 نإ لقوا ةتيدرعل يسون هتك دا (نيسوق تاكو
 لا تاق سوقا

 69/5 +هبازغإو نارقلا تاع نظتاو:/427 + نيرغلا ريشفت ا

 وكنا شب ىلا هورس رطل ناس ب عيرعش ا: معسل 25/2 تقلا نام“

 ةيآلا ام وحن لزتي ناك هنأل « نآرقلا هنإ : 94/3 : نآرقلا ىناعم ىق ءارفلا لاقو/"

 0 ".ناتيالاو

 .70/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /427 : بيرغلا ريسفت /95/3 : نآرقلا يناعم ءارفلا

 / "نيخلا 77121 «يولقلا ةهزنو 427 + بيرغلا ريسقتا قرت" نيعلا" لضالا يفك"

 . "لبحلا ىوق ' يوق ةدام " ؛ ةغالبلا ساسأ و

 ن7 را سيق

 ليخلا لدي لتفلا اهيفو: 197 + بولقلا ةهّوت /427 + :تيوقلا ويست ا

 42/3 : يديمرتلا نس /24 بابلا ةاكزلا باتك 379/1 دواد نبا 164/2 : دمحأ دتسم 7

 . هسفن ظفللايو (ض) ىرمع ني هللا دبع نع مهلك 23 بابلا : ةاكزبا باتك

 236/ : نآقلا زاجم/ :نيتيبرع نيسوق باق ناك ىتح " :] 95/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا *

 " : 71/5 :هيارعأو نآرقلا يناغم/ (ضتلاب) 428 : بيرغلا نيسفت/ا" نيسوقن دق " 2

 " ةيبرعلا يسيقلا نم نيسوق رادقم

 .428 : بيرغلا ريسفت

) 

 قلل

013 



 ع 2 ح
 ١ 2ع ب

 ار مو ارا باتوا ناسا ا (هننور ايعي وز

5 0 
 . اهنيل تجرختساو

0 3 50 23 

 3 هللارمأ نم ينعي (ىشغي ام)و 6

 7 لوما امو 7
007 : 3 

 . هلق صيدم ا ةناذا م :ءا(ىعطامزو

 تانب اهنولعجي مانصأ يه (© (هاّنِمَو ىَّدعلاو تأللا)و 19-0

 ظ 79 هللا

 نم ءاسقلا مضي ىلعق انهت : ةرئاح : يأ (ىزيض)و 22

 8 5006 ؛
 . ءاقلا رسكب ىلعف تافصلا يف

 مث بنذلاب دبعلا ملي نأ هنإ :ليقو :ءبونذلا راغص (مَمْللالو 2

9 
 . دوعبال

 مضي (هنور امتفآ ) نوقابلا أرقو ٠ فلأ ريغب ءاتلا حتقب (هنورمتقا) ىتاسكلا و ةةيخت نقرا

 (204 : رسيتلا614-665/ : ةعبسلا باتك فلأو ءاتلا

 .72/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /428 : بيرغلا ريسفت /96/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ©

 + 72/35 فيا رغإ ب ثارعلا يناعم /4258 : بيرغلا ريسفت /236/2 : نآرقلا زاجم 9

 . 72/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /428 : بيرغلا ريسفت /97/3 : زرقلا تافه نا فلا

 ا تام ١ : لصأللا 8 6(

 .78/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم 428/ : بيرغلا ريسفت236/2 / : ولا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /428 : بيرغلا ريسفت /98/3-99 : نآرقلا تام( عاوقلا

5 

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /429 : بيرغلا ريسفت /100/3 : هبارعإو نآرقلا ىناعم ءارفلا 9

05 
: 
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 :ةيكرلا ةيدك نم ذوخأم وهوأ!' ؛هتيطع عطق :يأ (ىدُكأ)و 4

 سئيورفحلا عطقرفحي يذلا اهغلب اذإ .هريغو رجح نم ةبالصلا يهو

 ,ىدكأ هرخآ غلبي ملو ائيش بلط وأ .ممتي ملو ىطعأ نم لكل ليقف .هنم

 كلذ نولوقي :ةفللا لهأ ضعب لاق .دكم وهف يدكي ىدكأ :لاقي

 . ليلقلل اضيأ هنولوقي دقو ؛عطقنملل
 00 غلب :يأ (ىّقو يذلا)و 7

 هترخآل لمع :يأ (ىعس)و 9

 هب ىزاجيو ملعي :يأ (ىَري فوس)و 0

 يردت ام :لاقي ءقلختور دقت اذإ :يأ (ىنمت اذإ ةفطن نم)و 6

 90 هللا كلر دقي :يأ يناملا كلا ىقعيام

 3 فعلا قلقا ينعي (ىرخألا ةأشنلا)و 7

 ينيك ينقل“ وان يك كا :ىأ (ىّنْقأرو 8

 ناك .ءازوجلا ءازإب ئيضم بكوك (يرعشلا/و 49 (ظ82)

)0 

(4 

0 

 '. هريخ نم سئيو هتيطع عطق "23 : بولقلا
 ةهزن /75/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /429 : بيرغلا ريسفت /238/2 : نآرقلا زاجم ©

2 

 429 :بعرغلا نيسفت: 7101/3 قارقلا نئاعم: :ةارقلا 7

 1619 2:يارعإو نازقلا_يضافم 1429 بزعل ننقل“
 76/5 بهارعاو ناوقلا يضانش 429 :ترقلا ويست

 .429 : بيرغلا ريسفت /238/2 : نآرقلا زاجم "
 4297 تيرخلا روسفت258/2/١ + خاوقلا ناهم 7

 يناعم /430 : بيرغلا ريسفت /138/2 : نآرقلا زاجم /102/3 : نآرقلا ىناعم ءارفلا ©

 ْ 16/5 50 نآرقلا

 .77/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /430 : بيرغلا ريسقت /102/3 : نآرقلا يتاعم :ءارفلا '''

0715 



 يأ تكفتنا اهنأل كلذب تيمس ؛طول موق ةنيدم (ٌةكفتوُلا)و 3

0 
2 

 طقست :يأ «يوهت اهلعج : يأ (ىوهأ)و

 3 ملل هنزل باطلا افشل قي (ىشغام)و 4

 0 نعيش ل قيانك واكو

و ةالصلا هيلع ادمحم ينعي :لوسر :يأ (ريذن اذه)و 56
 قل

 تبرق :يأ (تقزأ)و 7

 ةمايقلا نع اهب ىنكي (ةقزالا)و

 أهملعل سيل :يأ (اهل سيل)و 56

 :ةيراجلل لاقي ءتاغللا ضعبب 7نوهال :يأ (نوُدماَس)و 61

 :لبق نم اذه ريغ لاوقأ دماسلا يف تليق دقو « '"ينغ :يأ انل يدمسا

 نيزحلا :لففو «تكاسلا ليقو ,مئاهلا :ليقو ,ينغملا هنإ :لبق

 ياعم / 430 :ينرغتا زيسفت 23072 نارقلا راجم /102/3 : نآرقلا ىتاعش :ةاوقلا

 7 7/5 هيارعاو ثازقلا

 77/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /430 :بيرقلا ريسفت ©

 .430 :بيرغلا ريسفت /103/3 :نآرقلا ىئاعم 0 ف

 78/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /430 : بيرقلا ريسفت /103/3 : نارقلا يقاس :فارفلا 9

0 

 ىلا

 (صنلاب)
 .78/5 :هيارعإو نآأرقلا يناعم /430 :بيرغلا ريسفت 3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 78/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /430 :بيرغلا ريسفت /103/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 .78/5 :هبارعإو نآرقلا ىناعم م0 0 نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 78/5 «ةئارعلإو عارقلا ينافي 1430 ةييرغلا :ييست/ 10378 ناقل ضاع كارت

 يناعم /430 :بيرغلا زيسفت 239/2 :نآرقلا زاجم /103/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 .75/5 :ةيارعإو نآرقلا

 0 يرش يشم د (10)
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 ”يفاكلا 000
3100 - 020 

 . 2 ةيكم ىهو رمقلا ةروس

 .7 تبرق :يأ (تبرتقا)1

 . !ةمايقلا :يأ (ةعاسلا)و
 00 - 5 يح م طر ام نا < 1011 000

 قشناو) هلوق ىتعم نأ موق معز .دقو ٠ قلفنا :يأ (قشنإ)و

 ةيآلا نأل :هلاق نمم فسعت اذهو ةمايقلا ىف قشنيس هنأ (رمقلا

 اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري نإو ) :هلوق يف كلذ ىلع مالكلاو
(6) 

 ل محتل

 ا 0 5 5
 كارو هتف اذنه مهو" '” ةينايتلا هوي كلذ لاقي فيكو

 كر افلا وخل اعرف ناضماا فارس ققدقل نقف ةديجممحلار اكول 8 : : 1 . 5 1

 ش دكا

 :قشكلا /171/ :خوستملاو خسانلا : ةمالس نيا /233 :خوستملاو خسانلا :ساحنلا 2

227/2 

 1 ولا نيب“

 81/5 هنازماو ةارقلا اجت

 1013 علا كان وتلا"

 0 ملا 17

 81/5 :ةنازعات تازقلا نئاعِج

 حيحصلا بحاص مهالوم يفعجلا ةريغملا نب ميهاربا ني ليعامسا ني دمحم هللا دبع وبإ وه
 . (ه256 : ت) نيثدحملا مامإو

 ةركذتل 2 / يكسلل ةنعفاشلا تاقنط/271 37 :نلم يأ ني ضحمل ةلياتملا تاعط |

 تاقبط /327 :لامكلا بيذهت بيذهت ةصالخ /47/9 :بيذهتلا بيذهت /192/2 :ظافحلا

 0 را

0 

6 



 ءاربك نع ةرتاوتم قرطب نيثدحملا ةخيشم نع امهريغو 'ملسمو
 ناو 7 اة رعسام تناك هامو ةنل ةئاثا يكفل نور نا عا

 حوضو عم درو هلك اذهو .©9 مهريغو سابع نياو "7 سناورمع

 رحسأ/و(و83) هركذ مدقت امك كلذ عوقو ىلع ةيآلا ظفل ةلالد

(6) 
 3 رمتساو

 77 لنموه قدا

 اني

 بحاص ظفاحلا مامالا) ير وباسينلا نسحلا ىبز يريشقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم وه أ')

 ) ه261 : ت ) حيحسصلا

 تاقبط 126/10 :بيذهتلا بيذهت /525/2 :ظافحلا ةركذذ: 71 :ةلياتحلا تاقبط

 (.3 7/3 :لامكلا بيذهت ةضالخ /260 :ظافحلا

 ودبي مث نمو داحضأ نيا همسأ نم ىلع ةباحصلا يف فقن ملو " داخضا نبا لصألا ا

 قش يف راثأ مهتع تدر و نيذلا ةباحصلا دحأ 1 نبا نأ ايوب محب علا

 :ةرمفلا

 ىفوت) همداخو (ص) هللا لوسر بحاص ةزمح ىبأ يراصنألا رضنلا كلام نب سنأ وه (9

 ١ (ه93و ه91 :ةنس

 دسأ 51 يزاريشلا تاقبط /109/1 :باعيتسالا 17 :ج دعس نبأ تاقبط)

 .(84/ 1 :ةياصإلا /172/1 :ةياهنلا ةياغ /151/1 :ةباغلا

 سابع نباو سنأو دوعسم نب هللا ديع نع :1 بابلا 54 ةروس 178/6 :ىراخبلا حيحص (

 ستأو هللا ديع نع 48+-43 :ح:نيقفاتملا تافص باتك :: 8 :ملسم حيحص (ض)

 81/5-83 :هبارعإو نآرقلا يناعم. /84/27-87 يربطلا ريسفت رظناو (ض) سابع نباو

 .431 : بيرغلا ريسفت /240/2 :نآرقلا زاجم ©

 431 ثدوغلا رنبففو 8

 "ىهتنمو طغتم :يأ":431 :بيرغلا ريسفت/" ىهتنم " 104/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ؟''
 رجدزأف هترجزو ىهتناف هتيهن لوقت " : 9535 :ةيارعإو نآرقلا يناعم هوس ا!

 .86/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/431 :بيرغلا ريسفت ©

658 



 000 أ رد 5
 نيرظان :ريسفتلا يف ليقو.' ' نيعرسم :يأ(نيعطهم)و 8

ً 

 ا يال دو * :يأ (رمهنم)و 11

 .200 ءامسلاو ضرألا ءام ينعي (ءاملا ىقتلا)و 2

 تسلا اهيروريس 97 كرك عيوكم نق ةويماشفا يأ ريش ونا
 : 0 اسد اهدحاو

 ا2' انم ظفحب :يأ (اننيعاب)و 4
 0 احون :ىنعي :هب ءاج ام دجح :يأ (َرَفُك)و

 .19 ربتعم :يأ (ركذم)و 15

 هنأك ؛ءر دصملا ىنعمي مهلعج لسرلا مهو ,ريذن عمج (يذْن)و 16

 . 0/2 :تارقلا َن انييبنالا

 .86/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/431 :بيرغلا ريسفت /106/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0

 ىناعم/231 :بيرغلا ريسفت /240/2 :نآرقلا زاجم/ 106/3 :نآرقلا تا 5

0 ْ 
 41 ورعاة

 .432 :بيرغلا ريسفت/240/2 :نآرقلا زاجم/ 106/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

 قامو 1432 :نيرعلا نيسفتو 106/19 :ارقلا ناوقلا تافم ىفو لضألا ىف اذكه ©"
 000 نم طوبخ :طرشلاو/طرشلا 92 :بولقلا ةهزتو ///5 ةاوعإو نآرقلا

 اسأ " مكلاعن كرش اوحلصأو لعتلا كرش :لاقيف :كرشلا امأ " طرش ةدام " :ةغالبلا
 ' رينملا حايصملا " " مدقلا رهظ ىلع يذلا اهريس لعنلا كرش "و :كرش ةدام :ةغالبلا
 ْ ( "كرش ةداف

 /طرشلا لدب نرخلا هيفو 240/2 :نآرقلا زاجم/106/3 :هيارعإو نآرقلا يناعم وعل

 88- 87/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /432 :بيرغلا ريسفت

 .88/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/432 :بيرغلا ريسفت 5

 :هيارعإو نآرقلا يناعم /432 :بيرغلا ريسفت /106/3-107 :نآرقلا يناعم ءارفلا
5/. 
)10( 

0 

02 

 .88/5 : بيرغلا ريسفت /107/3 :نآرقلا يناعم رظناو بيرغلا ريسفت |
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1 35 ٠. 

 د ع ا ىلع ها 58 5 (2)
1 

 توص تا ثهدن دش :يأ(ارصرص)و .
19 

23 2 9 ّ 7 0 

 موش موي :يأ (سحن موي)و ١ ٠
 ل مارك م

 علقت :يأ (عزنت)و 0

 اهب ناك اذإ :ةروعسم ةقان :لاقي ءنونج :يأ ' ب 24

 :٠ ني عمج وه امنإ :ةديبعوبأ لاقو ,7 نونج

 لا

 0 (ةّقاّذلا اوُلِسْرُمرو 2

 .432 :بيرغلا ريسفت /107/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا )0

 88/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /432 :بيرغلا ريسفت /240/2 :نآرقلا زاجم 2

 .89/5 : هيارعإو نآرقلا تاعم 741327 تنوفا نسما

 .89/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم نظناو 7433 :تيزقلا اوف"

 2" لحب لفاسأ" 241/2 ةروقلا ةاهنيا اهلفاسأ " /108/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 "هلرصأ نم" 89/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /" لخن لوصأ 3 :ةتيرثلا قكسفت

 . (صنلاب) 433 :بيرفلا ريسفت /241/2 :نآرقلا زاحم ©

 .88/5 :هيارعإر نآرقلا ىناعم ©

 " باذعلل ءانعلا رعسلاب دارا " :/108/3 :نآرقلا يناعم ءارفلا (؟'

 89/5 ةناوعلاو ةارقلا يتافم/433 بنوقلا نيسقاا

 ةديبع يبأ يف ريعس عمج "116 :بولقلا ةهزن/ "ةريعس عمج" :241/2 :نآرقلا 18 ف

 3 :بيزغلا نيسفت/طاشنتلا ناك اميوو: ءايريكلاو ريحتلا اوذ :241/2 :نآرقلا ناجم (!)

 . ” رطب ىنعمب " :89/5 :هبارعإو نآرقلا كولا حرملا "

 3 :بيرغلا ريسفت
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 00 ظح 0 : ىأ (برش كرو 2

 1 هقحتسمو هدحاص :ءرضتحي : يأ (رضّتحم 23

0 3 
 0 لت (رقع)و 9

 4 5 5 ع 0
 .2 رسكتم سباي تبن :يأ (ميشهك)و 31

 عمجي يذلا منغلا بحاص هنأك .ةريظحلا بحاص (رظّتحملا)و

 7 راظحلا وه ءاظلا حتفي (رظتحملا)و
 كش ادب اَمَن)و 36

 .9 راذنإلا يف :يأ (ردئلاب) و

 الل اعلا نم دس ةكارب)و
 17 يدل :ننكلا يف :يأ مدا يق

0-0 

 نمو هلهأ هرضتحبي :: 3 :ءارفلل نآرقلا يناعم يفو /" هقحتسيو * : لضألا يف ' 9

 ". هقحتسمو هيحاص هرضتحي "' 3 :بيرغلا ريسفت يفو /" هقحتسي

 413 دولا نيا

 يقام 7434: نيرفلا نيسفك /241/2 :نارقلا اك /109/3 ؛نارقلا يناعع :ءازفلا ا"
 1 .90/5 :هيارعإو نآرقلا
 .434 :بيرقلا ريسفت

 194 نولعلا ةفونا“
(0 

53) 

 .434 :بيرغلا ريسفت /241/2 :نآرقلا زاجم /108/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 . طفلا: 434 كيرقلا نيسفت / *اويذك "109/3 نارقلا ناعم تازقلا *"
 . (صنلاب) 434 :بيرغلا ريسفت /109/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 1
 ا ) 0(

 .434 : بيرغلا ريسفت /110/3 :نآرقلا يناعم :ءارفل
 13 4يروقلا نيت 1"
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 6)ءادفلا

 يلا :سوؤر /دنيحوكلاب :ليانقم ,ةيآ سأر هنأل .هدحو امنإ (93)

ا ترهنأ :هلوق نم ةعسلاو ءايضلا رهنلا نإ ارك قو
 اذإ ةنعطل

 0 اهتعسو

 .92/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /434 :بيرغلا ريسفت /110/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا (''

 .92/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /110/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 2

 .109/23 :ىربطلا ريسفت :رظنأ

 يتاعم /433 :بيرغلا ريسفت /241/2 :نآرقلا زاجم 3 ؛ةارقلا تادش فيفا 1

 . 55 ا نآرقلا
ْ 

 .93/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /241/2 :نآرقلا زاجم /111/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 قحنلاب نييفوكلا ملعأءارقلا ناك ءارفلا يميلدلا هللا دبع ني دايز نب ىحي ءايركز وب ىه

م ءارقلا ناك هتدمع وهو هملع ذخأ هنعو يئاسكلا دعب
 ىلع بصعتي ناكو انيدتم اعر وت

 . ه207 :ةنس ةكم قيرط يف يفوت نآرقلا ىئاعم هتافلؤم نم هيوبسس

 بيدهت /371/2 :ةياهنلا ةباغغ(1 :نيوقللاو وسلا كاقنط /139 نييوحتلا بتارم)

 (366/2 :نيرسفملا تاقبط )# 702 :ةاعولا ةيغب /212/11 :بيدهتلا

 عمجلا مزهيس) هلوقك هبهذم يف ىهو راهنإ هانعم " ” 3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

 يف انكف انالف انيتأ :نولوقي برعلا عمس هنأ يئاسكلا معزو "45 :رمقلا (نابدألا نول

 /434 : :بيرغلا ريسفت يفو ريثكلا هانعم ىدح يف ةذيبنتو ةمحل
 ردن ال هدحو :ءارفلا لاق

 /" يآلا سوؤر ديحوتلاب لباقف ٠ ةيآ سأر

 .435 :بيرغلا ريسفت /111/3 نآرقلا يتاعم :ءارفلا "9
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 ىآ «٠.٠

 هخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 .. ةيآلا '!) (تنأ امف مهنع لوتف) :ىلاعت هلوق
 ... ةيآلا"2) (ئلوت ام نع ضرعاف-):ىلاغت هلَوقو

 ضحلا ةيآبو ءفيسلا ةيآب ىلاعت اهخسن :هريغو كاحضلا لاق
 7 لاسولا يلف ىلع

 اهخسن ...ةيآلا ””(موقت نيح كير دمحب حبسو) :ىلاعت هلوقو

 ىنعم نإ :لاق نم لوق يف سمخلا تاولصلا ضرفب ىلاعت
 بلاط يبأ نب ىلع نع ىوريو ."”"رجفلا اعتكر '”'(موجنلار ابدإو)
 ةيآلا نأ ىريف حبصلا ةالص اهنإ :لاق نم امأو .؟' هنع هللا يضر
 ديرروناو 10 نانا لقول"! فكي

600 

 ( مولمب تنأ ام موده لوتف") 54 :تايواذلا ""

 (انقدلز ةايحلا الا دري ملو انركذ نع ىلوت قه نع نهوعاف) 291 مهفلا 7
 . " ظحلا " لصألا يف 8

 هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كير نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي) :ىلاعت هلوق ينعي (5
 كاحضلا لوق رظناو /67 :ةدئاملا (نيرفاكلا موقلا يدهيال هللا نإ سانلا نم كمصعي هللاو

 :حاضيإلا /225-226 :ساحنلل :خوسنملاو خسانلا :ىف نيتيآلا نيذه ىف هريغو

20602 ْ 

 . ةيآلا (موقت نيح كير دمحب حبسف) :لصألا يف يهو )48 :روطلا 5
 429 ةاييل

 دعب نيتعكرلا ةالص هانعم دوجسلا رابدإ ىنعم نأ ريسفتلا يف اوعمجاو " :جاجزلا لاق '''
 . (68/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم) "ةادغلا يتعكر ةةابه ويك لاسإ نأو ٠ برغملا

 3361 تاخر ال1227 عرس وب ةستاقلا يناضل ©

 3764 ةاضيللا 007 :ةوستلاو مسلما :ىنادتلا *

 دعس هقسا يبات قابل ركل ىلؤلبلا هنن لاقيرب عساقلا وبا + كاع كاكمتلا وي "7

 37/1 :ةياهنلا ةياغ /03 :ىزازيشلا تاقبط) (ه105 :ت) ريسفتلا هنع ذخأو ريبج نب

 . (216/1 :نيرسفملا تاقبط /277 :لامكلا بيهذت ةصالخ
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50 ' 1 0 
 اهّمسن :”سابع نبإ لاق  ةيآلا (!!(ناسنإلل سيل نأو) :ىلاعت هلوقو

 لاو ةيألا ويس و وعسل وناوقلا نيكل ور "وق 3 د حر (4 لك 5 8 0 8 3 95

 7 يك ونا ةملعلا لسا نيا وك
1 5 5 (6) 

 . 2 ةيكم يهو :نمحرلا ةر وس:نوسمخو عيارلا بزحلا

 نإ ::ليقو: 7" اهداودقو ال لزاتمو ناك : يأ (نابسحي)و 5

0000100008 

 لقبلاو بشعلاك هل قاسال تابنلا (مُجّنلا)و 6

 0 ياسدل دل فاضلا رحت رو

)10( 

 (ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو) 39 :مجنلا (''

 ةمآلا ربحو . نآرقلا نامجرت سايعلا وبأ مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللأ ديع ىه 2

 تاقبط) . فئاطلاب ه68 :ةنس يفوتو نينس ثالثب ةرجهلا لبق مشاه ينب بعش ىف دلو

 ءارقلا ةفرععم 3 ةباغلا دسأ /48 : يزاريشلا تاقبط 11/2 5 0

 131/4 ةباصالا /425 /2 ةياهنلا ةياغ 41 /1 رايكلا

 .365 +: حاضيإلا /227 :عوسنملاو خساتلا :ساحنلا ©

 2 ل7

 .365-:عانضيإلا/227 :خوستلاو خساتلا :ساحتلا 7

 خسانلا :ةمالس نبا /233 خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /8 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا ©

 229 فققلا 7171 موشتاو

 .95/5 :هبارعإو نآرقلا ينعم :رظناو / :بيرغلا ريسفت 7

 .436 :بيرغلا ريسفت /112/3 :نارقلا يناعم :ءارفلا 9

 31 يؤلقلا ةمزن 2203/2: نقلا نافيا"

 يناعم /436 :بيرغلا ريسفت /242/2 نآرقلا زاجم /112/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا !''"

 .96/5 :هيارعإو نآرقلا

 .436 :بيرغلا ريسفت /242/2 :نآرقلا زاجم /112/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا (أ')
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 و

 00 نورا اويضقتتاإل اهيا ( ناديا اورييشتال و3

 ولا اناا
 ءيش لك مكو «قتفتي نأ لبق فلغلا تاذ :يأ (ماَمْكألا تاَّذإو 1
 م

 8 نبت وهف/سبي اذإف ءرضخألا عرزلا قرو (فصعلا)و ( 2

 رجشلا ىنعمب ةيآلا هذه يف نوكي نأ اوزاجأ دق (ناحيرلا)و
 0 يفت نا نافينرلا عفريت ريق قف( #ءازق نلف ةلذو ةفئازلا يبطلا

 .19 ةحئارلا بيط رجش لك :ناحيرلا يمست برعلاو
 11! ةذرلا ىنعمب الا هلعجي الف ءفصعلا ىلع افطع ضفحلاب هأرق نم امأو

 236 1 ففوقلا نيينفتا“"

 5614 تلازم ا رقلا نناسم 4356 ةيتيرقلا يسع /115/5:قارقلا تاع م فلا 1"

 ْ ( اوفطت الا نأ ) لبصالا ىف

 / (صنلاب) 436 :بيرغلا ريسفت /" اوصقنتو اوملظت ال : يأ" :242/2 :نآرقلا زاجم 3
 . (صنلاب) 436 : بيرغلا ريسفت /242/2 :نآرقلا زاجم '”
 2436 :تيرفتا ريسفت /242/2':قازقلا زاهم/113/8 ::ةازقلا "قاف ءارقلا 1"

 97/5 :هبارعإو نآرقلا ىناعم /436 :بيرغلا ريسفت '
 977/5 :هيارعإو نآرقلا فادي 14137 يوفق ريس"

 ريثك نبا أرقف (ناجيرلا) يف نوقابلا فلتخاو ؛ صنلاب (ناحيرلا) هدحو رماع نبا ارق *
 اضفخ (ناحيرلا)و :يئاسكلاو ةزمح أرقو . اعفر (ناحيرلاو ) مصاعو رمع وبأو عفانو
 . (206 :رسيتلا /619 :ةعبسلا باتك)

 299/2 :فقشعلا /691 :ةعرؤ بال تاءارقلا ىف ةححلا :رطنأ"

 9215 نرغب ةاوقلا يناعور 437 ؟نيرقلا نيس /1 13/3 :نآرقلا نتاع ارفلا
 ْ .299/2 :فشكلا

7 

8 

١ 

10) 
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 .باتكلا متخ باب يف ناحيرلا ىنعم يف لوقلا يفوتسأسو
 ةروس يف اهركذ تيعوتسا دقو.( '' همعنأ :يأ (اَمُكّير ءالألو 3

 ظ 14 فرعألا

 7 ين اذار ىقلا لنك نم قتلا هنانالسس و ع

 .7' هيارطض ال رانلا بهل انه اه (جراكاو 5
 )0 8 معا دع 6 ِي 2 5 5 مه م ما نس رع

 : امهطلخ :ليق دقو ٠ امهالخ :يأ (نيرحيلا جرم)و 9

 065( عام 5
 8 رجاح :يأ (خزرب)و 20

 9( و

 .' ' رهوجلا رابك (ٌوُلْؤَللا)و 2
 :رظناو /98/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /437 :بيرغلا ريسفت /243/2 :نآرقلا 0

 + لوألا ءزجلا نه 166 :ةحفصلا ميو ©

 /" ناحفلا لصتصي امك لضلخضفا لموت ظلخ نيط ىه-* 4114/3 ةيارغلا يناعم :ءارفلا ©

 راخفلاك هسيب نم ىهف رقت اذإ توص هل خيطي مل سباب نيط يأ" :243/2 : نآرقلا زاجم

 7" خيط اعاوهو ءوافقلا توسيابك لصلصي سياب نيط "437 : بيرغلا ريسفت /"

 98/5-99 هنارعإو نآرقلا يناعم رظناو

 .437 :بيرغلا ريسفت /114/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا

 .99/5 :هيارعإو نآرقلا يتاعم /437 :بيرغلا ريسفت 3

 .438 : بيرفلا ريسفت /243/2 :نآرقلا زاجم ©

 نم " :243/2 :نآرقلا زاجم /دعي نايقتلي مث اهلسرأ " :115/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا 7

 حلمملا رحبلا ينعي « طلخ جرم ىنعم " :100/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /"راثلا نم طلخ

 . " رانلا نم نيطلخ نم يأ " 182 :بولقلا ةهزت / , بذعلا

 يتاعم /438 :بيرغلا ريسفت /243/2 :نآرقلا زاجم /115/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا

 .100/5 :هبارعإو نآرقلا

 يناعم /438 :بيرغلا ريسفت /244/2 :نآرقلا زاجم /115/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا

 .100/5 :هبارعإو نآرقلا
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 "و اقنع ناحرلاو
 © هفسلا © '/ وجل

 30 تاع | تاشنلا
 را ورع 1
 27 لاو نكلا (نالفتلا ]زو
 بناوج نم : يأ (راطقأ نم)و 3

 20 رهقو كلمب (ناطلسب)و
 29 اهيف ناخسال رات :يأ (ظاوش)و 5
 101 يدا فاحتو

(72) 

 . ةليق 2 ةلاخألا رظنأ 0

 امنإو : ءايلاي اهيلع فقولا ىراوجلا " :هيارعإو نآرقلا يناعم /(يراوجلا) لصألا 0
 ءاي ريغب فقاو اهيلع فقو ثإو اهلصو رايتخالاو هللا نوكسل ظفللا يف ءايلا 5-7
 . " ءايلا فذح ىلع لديل ءارلا يف رسكلا موري نكلو دعب ىلع زئاج كلذف

 .101/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /438 :بيرغلا ريسفت 513561 ةارقلا تنوع :نيديؤيلا 7
 "نهب ئدتبا :يأ نكشنأ يتاوللا ' :438 :بيرغلا ريسفت 1
 يناعم /438 :بيرغلا ريسفت /244/2 :نآرقلا زاجم /115/3 :نآرقلا يناعم كاملا"

 .100/5 :هبيارعإو نآرقلا

 . لصآلا يف ةطقاس " نالقثلاو " يفواولاو /99/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم

 .99/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /438 :بيرفلا ريسقت /244/2 :نآرقلا زاجم

 .438 :بيرقلا ريسفت

 ىتلا رانلا ' 744/2 :نآرقلا زاجم /ةضحملا رانلا " :117/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 3
 "5 :هبارعإو نآرقلا ىناعم (صنلاب) 438 :بيرغلا ريسفت/" اهيف نات ججؤت
 " هعم ناخد ال يذلا بهللا

 يناعم /“ /438 :بيرغلا ريسفت . /244نآرقلا زاجم /117/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا 0
 .99/5 :هبيارعإو نارقلا

 ةر

0 

 قل
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 21 عارم 6

 روع :ىأ (ةدر وزو7

 :يأ :ناهدلاك ةدرو ىنعم نإ :ليقو ءرمحألا ميدألا (ناَمَّدلا)و

 7 نه حخ ناقلا نإ .ليقو واول نمزقلا قولا ىف اوك
 0000 :ىأ (مهاميسي) وما

 كلذو ءدحاو ناتسب هب داري دقو «ناناتسب :يأ (ناَتنَج و46

 يول يف فورعم

 0و ا :يأ (نانفأ)و48

 0 ا
 نا وهف ينأي ءاملا ىنأ ءهنم لاقي :هرح ةدش تهتنا دق :ىأ (نآ)و

 9 ملا ياخ ان

 .٠ هةرح كنشناو نكس لإ

 2010 جاييدلا ظيلغ :ىأ (قربتسا نم)و4

 5 نع لا هدم فال 57 5 211 ل ع 5

 نيك نآل <« سه لقلب مل :لبقو ل ل سمن :3ى / يمطي) 6

 /245/2 :نآرقلا زاجم /117/3 :ءارفلل نآرقلا يناعم رظناو /439 :بيرغلا ريسفت 7

 .210-211 : بولقلا ةهزن /101/5 :هبارعإو نآرقلا اب

 .439 :بيرغلا ريسفت /1 17/3 :نآرقلا قاعش :ءارقلا 9

 .101/5 :هبارعإو نآرقلا يتاعم /439 :بيرغلا ريسفت /245/2 :نآرقلا زاجما 7

 .101/5 :هبارعإو نآرقلا يقام /439 :بيرغلا ريسفت /245/2 :نآرقلا زاجم 9

 (. ءارقلا ىلا هبستو) 439 :بيرغلا ريسفت /116/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 (صنلاب)24 :بولقلا ةهزن /102/5 :هبارعإو نآرقلا يداعم 243/2 نارقلا زاهيه 6

 ٠ يآلا بيترت يف اهعضوم نع اهدعب امو يه ةرخؤم ''
 0 يوكل نويت

 يناعم /439 :بيرغلا ريسفت /245/2 :نآرقلا زاجم /1 18/3 :نآرقلا اعف 5 9

 ش . 5 :هنازعا رق رقلا

 2 :بيرغلا ريسفت /118/3 :نآرقلا ىناعم :ءارقلا

 ناآرقلا يناعم (ةديبع يبأ ىلا هبسنو) 442 :بيرغلا ريسفت 72 :نآرقلا 0

 . (دحأ ىلا وزع ريغ نم) 102/5 :هبارعإو
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 ب رد 0 ثمطلا لخفل

 6 ةرضحلا لا 00 0 0

 ريخ)
 (4) ع «
 2 : ل

 ةدش /يف نيعلا ضايب ةديدشلا يهو .ءاروح عمج (روح)و 2

 فارما فاودم

 تاسوبحم تاعونمم:يأ (تاروصْقُم)و

 طسبلاو شرفلا اهنإ :ليقو ''!؛ةنجلا ضاير :يأ (فَرْفَر )و6
 0 لا فيا

 رقيع طسبلا نمءيش ا :ةديبع قشأ ؛ لاق (يرقبع)و

06) 

(10) 
 . ي رهصع

 (. ءارفلا ىلا هيسن)إ 2 را نيس 10 :نآرقلا يناعم :ءارفلا '''

 ناعم /442 +بيرغلا نيسفت/246/2 «نارقلا ناحم /1 19/3 نآزقلا ىتاعم :ءارثلا 0

 ْ | . 5 ا نآرقلا

 4435 ةيهوعلا ويست 246/2 نقلا تاه 7

 .104/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم 3 3 ريسفت /120/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 43 تووعلا نيشتقا/240/2 ةزرقلا ةايتم 3

 5 ل ا ' نسيح يأ نهجاوزأ ىلع نرصق " ا :ءارفلا 9

 د ولا 0 "نايل نف رده 0 8
 1 000 :ةبيارعإو نآرقلا يناعم / " تأر ذخم ل :يأ ' :443 :بيرغلا ريسفت

 | " نهجاوزآ ىلع نرسق دق ؛ تارذخم
 :هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) 443 :يبيرفلا ريسفت /120/3 نآرقلا ىناعم :ءارفلا 7

020015 ْ 
 (ةديبع يبأ ىلا هبسنو) 444 :بيرقلا ريسفت /120/3 :نآرقلا زاجم 5

 ,105/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /444 :بيرغلا ل

 ل 0 ا ا ل 1 72 نا ا
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 نميلاب دندن لا نإ :نيقو * "ناكخلا نوفانطلا ىه :هريغ لاقو

3 

 ى سس

 . (صخلاب) 444 :بيرغلا ريسفت / (صنلاب) 120/3 :نآرقلا ىتاعم :ءارقلا 0

 :هيارعإو نآرقلا يناعم /ةديبع يبأ ىلا ر زعم 444 :بيرغلا رديسفت 2 :نآرقلا 0

 . دحأ ىلا ىزع ريغ نم 5

 خساتلا :ةمالس نبا /423 خوسنملاو خسلنلا :ساخنلا /59 :خوسنملاو خسانلا :مزح نيا ©

 .304/2 :فشكلا /172 :خوسنملاو

 .105/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /445 :بيرغلا ريسفت /247/2 :نآرقلا زاجم 9

 107/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /445 :بيرغلا ريسفت /121/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا ©

 .87 :بولقلا ةهزن (صنلاب )

 107/ :هبارعإو نآرقلا يناعم /445 :بيرغلا ريسفت /121/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 2

 .87 :برلقلا ةهزن (صنلاي)5

 107/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /445 :بيرغلا ريسفت /121/3 :نآرقلا ىناعم :ءارقلا 7

 57 :قولقلا ةقزحا/ (نمتلاو)

 108/5 :هبارعإو نآزقلا زاحم /445/ . :بيرغلا ريسفت /121/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 * 247/2 :هيارغاو ثارقلا ذاههإ/ " ققدلاك تواض :تاوقلا : تاعك عارفا

 تر اص ىنح تتف " 5 :بيرقلا ريسفتن " لولبملا ير سوسيملا قيوسلا احبك اهزاجم

 " سوسبملا قيوسلاو قيقدلاك
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 .7 ابارت :يأ (ًءاَيَهر وك

 ءايه :ليخلا كبانس نم عطس امل لاقي ءارشتتنم :يأ (اًتبْنَم)و

 اذ ا ذقت دينك امه هيكل اقتل يهو ةويولا وو ل وكن و لم
 77 نافرفلاةر وتس ىف: نكذ ةايهلا مدقق .هقو 77 عطس 4) د ما الما . 5 2 3

 77 انس ها هاون 37
 : ىنميلا نم 0 06( 0

 لكل وشل "نيف ظفر" ءاشللا :نسحشألا 00 .ىمؤشلا 505 0 هم . 1 ع ماع ع 7 ع

| 5 : 900 : 8 
 يلامس ىلع ءاخلاو فعلا تدون نبل هال دنقلا وكدتلا

 ا :ىأ (ةلُث) 3

 ريسفت / " ةوكلا نم سمشلا يف هارت يتلا رابغلا :ءابهلا " 248/2 :نآرقلا زاجم ؟')

 . (صنلاب) 445 :بيرغلا

 215 ةتولقلا فيك /45 :نورعلا مفك /248/2- رعلا ايش

 ناشلا اسوا تا " ةايه انهو تاويولاو ةويولا ةعظطتس#" وده ةقانم ":ةفكانلا ناسا“
 5 1 ...قيهب

 يناثلا ءزجلا نم132 :ةحفصلا عجار

 .108/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /445 :بيرغلا ريسفت /122/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 نم " :182 :بولقلا ةهزن/ " نيميلا باحصأ مه "122/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 . يمؤشلا :لامشلل اولاق " : "نمي ةدام " :ةغالبلا ساسأ / "نيميلا

 :بولقلا ةهزن يف كلذكو " ماشالا :446 :بيرغلا ريسفتلا يفو "مشألا :لصألا يف

. 12 

 109/5 فارغا نارقلا نفاع راسا ورا م6 نيرقلا ىيسقت 248/2: ملا ذا

 ْ 182-153 !ييملقلا فوكو
 .109/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /446 :بيرقلا ريسفت /248/2 :نآرقلا زاجم 7

(0 
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 || 5 هو

 ا :يأ (ةن دوضوم )و5

 .7 نومرهي ال انادلو نوميقم : يأ (نودَّلَخَم)و

 ميطارخالو اهل !””ىرعال ةينآ يهو بوك عمج (باوُكأي)وا8
 ش ا 5000 )5(

 0 تق ىرع اهل ةينآ يهو «قيربا عمج (قيرابأ)و

 "" ساكب تسيلف ,بارش اهيف نكي مل نإف بارش اهيف ةينأ (س اك)و
 ” ةووعلا يف يرجت رمخ :يأ (نيعم نم)و

 امك ءسأرلا عادص اهبارش نم مهبيصي ال :يأ (نوعدصيأال)و

 ىناعم /446 يبيرغلا ريسفت /248/2 :نآرقلا زاجم /122/3 :نارقلا ىتاعم :ءارقلا 5

 ١ . 7/5 :هبارعإو نآرقلا

 + (نطتلاب]) 213: :يولقلا ةفوؤ 5

 ةهزن /446 :بيرغلا ريسفت /249/2 :نآرقلا زاجم /122/3 :نآرقلا يتاعم .:ءارفلا 0

 .ىجرزخلا دتع " نوميقم " لدب " نوقيم " لاق هتأالإ (صنلاب) 213 :بولقلا

 | * ءارع * اهدعب يتأتس ىتلاو يه لصألا يف 7

 :تارقلا ناكس / "هل ةوؤغ الو اهل نذإ الاه بوكلا "د [103/3 1 قا :ءارقلا 50

 ريسفت / " سأرلا مساو قيرابألا نم هل موطرخال ىذلا وهو بوك 5 " 2

 .110/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم :يف هلثمو /" 90 الو اهل ىرعال " :447 :بيرقلا

 ثلاثلا ءزجلا نم 22 :ةحفصلا عجار ©

 110/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم / "ىرعلاو ناذآلا تاوذ :123/3 : نآرقلا يناعم :ءارفلا 6

 . ةورعو موطرخ هلام .

 نم هيف امب ءانإ ىه " :166 :بولقلا ةهزن / (صنلاب)إ 5 .هيارعإو نآرقلا ين يي

 " بارشلا

 :ةنازعاو نارقلا يفاعس / "نفاظلا ءاملا :نيعلالو حس نت فاض "249/2 ةةترقلا قام

 ْ (ضتلاب) 183 <بولقلا ةهؤن / (ضفلاب) 15
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 7 ةينع قوقرفتي ةانعم» ليقو 077 اينذلا اومك: بردش نم: ننينضت

 ووك :يأ (نوُفّرني)و

 يأ هكوش دضخ دق هنأك هيف كوش ال :يأ (دوضْخَم ردس)و 8

 2 لظف

 لرش لك هاهنعلاو ا ءابكتحلا' كم ءانكع ندمت 1 هلطلا

 00 زوما انه علطلا نإ ليقو :كوش
 وأ .هرخآ ىلإ هلوأ نم لمحلاب دضن دق بترم :يأ (دوضُنم)و

 01 ع ايلا نشتاق اقلط اولا

0 )09( 
 3 تقو يف عطقنتو تقو يف ءيجت ال :ىأ (ةع ولمتمأل)و

 10 لا ات ع نطل" مكان اه يدفسلا :يأ (ةَعوُنمَم)و

 .110/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /447 :بيرغلا ريسفت /249/2 :نآرقلا زاجم '''

 . يأ هانعم نأ ىلإ (نوعدصيال) :هلوق يف بهذي مهضعب ناك " 447 :بيرغلا ريسفت (”'

 اقيرفو ةنجلا يف اقيرف نوربصيف نوقرفتي يأ " :225 :بولقلا ةهزن /" اهنع نوقرفتي
2-0 

 .110/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /249/2 :نآرقلا زاجم /123/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا

 (صنلاب) 447 :بيرغلا ريسفت /250/32 :نآرقلا زاجم /124/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا 9

 .112/5 :ةيارعإو نآرقلا ىناعم /

 يناعم /448 :بيرغلا ريسفت /250/2 :نآرقلا زاجم /124/3 :نآرقلا ىتاعم :ءارفلا ©
 ْ 11215 هاوار :نارقلا

 ا لا 7

 448 بيوفلا نيسفت 250/2 :نازقلا ناجتم/125/2 ءىازقلا يئاعم «ءازقلا 7

 .448 :بيرغلا ريسفت /250/2 :نآرقلا زاجم /125/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا (©'
 446 قيرعلا ريبيشت// 125/3: ن قا ناعم فوق ©

 .449 :بيرغلا ريسفت /125/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا
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 خف ةعوفرلا نطريدقلا ةنزكد ةلالدب ءاسنلا ينعي (َنْهاَت :

 يه :ليقو ءاهجوزر ىلإ ةبجتحملا يهو ءبورع عمج (ايرع)و 7
0000 

 58 ةنيزتملا

0-00-0686 00 

 2 يوعلا ةيدشلا ""يكحلا او
 8 5 2 و

 7 (نورصي) و 6
 9( ءةجلل ب 1

 بونذلا نم ريبكلا (ثنحلا)و

 ءانبأ ابارتأ نهانلعجف زوجعلاو ةيبصلا انأشنأ : لوقي " :125/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا "'

 :بيرغلا ريسفت / " نيعلا روح ىلا ءاسنلا داعأ " :251/2 :نآرقلا زاجم /َنيثالثو ثالث

 :لرقي شرفلا ركذب ىقتكاف . ءاسنلا لحم شرفلا نأل كلذ لبق ءاسنلا ركذي مل ' 9

 ا دج ءابشلا ةوفخلاو ةنحسلا انشأ

 449: فيولا دوست 12511120 0 يناعم :ءارفلا 2

 0: تيزفلا نييك“

 .ةحفصلاو ةسفن 4

 ! 13/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /449 :بيرغلا ريسفت /126/3 :نآرقلا يتاعم :ءارقلا 9

 ( مومحي نم لظو) :ةيآلا يف .

 يناعم /449 :بيرغلا ريسفت /251/2 :نآرقلا زاجم /126/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا "7

 .113/5 :هيارعإو نآرقلا

 .449 :بيرغلا ريسفت /251/2 :نآرقلا زاجم

 :450 :بيرغلا ريسفت / " ريبكلا ثتحلا وه كرشلا " : 126/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا 7

 11335 ةياوعإو نارقلا ىتافس رطنا ورا" :ايطيأا ىوندلا نم نكسلا رهو: لوشلا كنكتلا

6 
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 7 ءاميه ةقانللو .'' ميها ريعبلل هنم لاقيو « مايهلا

 7" مهقذر :يأ (ُمُهَلْن اَدَهو 6
 17 ىقملا قمن (نومتامز

 نييولغم :يأ (يدودسلاو 60

 0 فكان نوودت هير نو وفيس :ىأ (َنوهَكَفَت)و 5

 ."" لكع ةغل يف ءاه هنون لدبتو فهلتلا وهو

 اهباذع نإ ) هلثمو « اكلهم اباذع نوبذعم : يا (َنوُمَرْغَم)و 6
 0 انارغ ناك

 .7 اكاله يأ

 9 باحسلا (نّعلاَرو 9

5 

01) 
 . ميهأ ةدعب ةلاحألا يفو ةيتآلا رداصملا يفو : مبهيب ! لصألا يف

 /367 :نآرقلا بيرغ يديزيلا /251/2 :نآرقلا زاجم /128/3 :نآرقلا 0 نا

 ا" 5113/5 هنارعإو نآزقلا ياعم 0 هيك قا <450:نيوذلا نصيف 1١

 " ءازحلا مون و

 :نآرقلا زاجم /ءاستلا ماحرأ يف تفذدق اذإ فطنلا يتعي " :128/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 ينملا نم [ءاسنلا ماحرأ يف نوبصت ام :يأ ] " 52 :تيرقلا نهم / (نمنلأبا 2517/2

 " دلولا هنم نوكي يذلا ينملا نم مكنم نوكي ام يأ " :113/5 :هبارعإو نآرقلا ىناعم / "

 . (صنلاب) 64 :يولقلا ةهزن /

 . قلخلا نم مكلاثمأ مكب لدبتسن نأ ىلع نييولغم انسل يأ " 450 :بيرغلا ريسفت

 59 :بولقلا ةهزن /450 :بيرغلا ريسفت /128/3 :نآرقلا ىناعم :ءارقلا 5

 450 :يرقلا 0

 .65 :ناقرقلا ©

 .251/2 :نآرقلا زاجم /129/3 :ءارفلل نآرقلا يناعم :رظناو /540 :بيرغلا ريسفت أ"

 | !4/5:هبارعإو نآرقلا يناعم /451 :بيرغلا ريسفت /252 :نآرقلا زاجم "9
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 003( هامه

 رفقلا ىهو ءاوقلا نولزني مهنأل 0 يأ (نيوقملل)و

 ةغللا يف اضيأ يوقملاو 9 ماا ا لو

 07 نادك الا خه وهو 277 لاكا نيفكلا
 . هك نع 0 5 5 5 300077

 يخسر وس لا

 35 10 ماه م2

 نويذكم هانعم : 0 سل يع

00 
 . نورفاكو

 يناعم /451 :بيرغلا ريسفت /252/2 :نآرقلا زاجم /252/2 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا (''

 ١ .1 15/5 :هبارعإو نآرقلا

 .115/5 هيارعإو نآرقلا يناعم /451بيرغلا ريسفت /252/2 :نارقلا 0

 .115/5 :هبارعإو نآرقلا يتاجح /215]-:تيوعلا رومقت

 .451 :بيرغلا ريسفت /129/3 :نارقلا ئتاعم :ةاوفلا

 11 535 ةيارعا ة انقلا يناعم /451 :بيرغلا ريسفت /129/3ونآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 يزعم 3 :1١ بيوقلا نشيسفُك للمالو هعم دازال يذلا ىوقملا " : 252/2 : ةارقلا نام

 . ةديدع ىبأ ىلإ

 195 :بولقلا ةهزن /252/2 :نآرقلا زاجم 7

 167 :تيكسلا نيا /93 :يناتسجسلا 8 :يعمصألا :دادضأ يف بتك ةثالث

 يبنلا ىلع لزني ناكو نآرقلا مكحم هنأ دوعسم نبا نع ,/ 3 0 :ءاوقلا 7

 4515م هنت "اهبياغمو اهطقاسم " : 252/2 :نآرقلا زاجم / " وحن (ص)

 يناعم / " برغملا يف موجنلا طقاسم دارا :ةديبع وبأ لاقو لّزت اذإ ا

 . اهطقاسم *: 1 15/5 :هبارعإو نآرقلا

 451 :بيرقلا نيشفت: 252/21 رقلا زاهيكاا

 ١!'( بولقلا ةهزن /130/3 :نزرقلا يناعم :ءارفلا : 5
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 قلل

02) 

00) 

24 

 قريبين مه رم

 .""' مكقزر ركش : يأ (مُكَقْرِر َنوُلَعِجَت)و 8
 ,3©) ركذ اهل مدقتي ملو '©7 سفنلا ينعي ( َموقَلحلا تقلب)و 8

 و ةعاطلاب تند : مهلوق نم نيكولمم : ا نيس 8 31 4ك) ب

 )6 8 1 5 5 5 دل
 5000 :٠

 )7( 1 ءارات5 22
 : ميسن بيط : يأ (حورف)و 9

2 65 
 سل 0

 (010) ا
 لكي يا اعط#

 (12) ء(11) رع ؟ م
 . دعصي :يا (جرخي)و

 .116/5 :هيارعإو نآرقلا ىتاعم /452 :بيرغلا ريسفت 130/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 .452 :بيرغلا 0 :نآرقلا 00 :ءارفلا

 .452 :بيرغلا يل :نآرقلا يناعم :ءارفلا

/ )9( . 

 اوزعم 452 :بيرغلا ريسفت /493/2 :نآرقلا يناعم , شفخالا /252/2 :نآرقلا زاجم 9

7 

(00 

 . ةديدع يبأ 3

 ةهزن / "ديت" نبظ : يأ " :452 :بيرغلا نئبتسفتلا "نوي" 252 0 5

 " بيط ميسن ١ 100 :بولقلا

 يناعم /452 :بيرغلا ريسفت /253/2 :نآرقلا زاجم 1131/3 وكلا ضاع ةيقلا 8
 .117/5 :هيارعإو نآرقلا

 خسانلا :ساحنلا /ةيكم اهنإف يبلكلا لوقلا يف الإ ةيندم :59 :خوسنملاو خسانلا مزح نبا 9

 ىف (10)

 173 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نيا /ةنيزملاب تلزن اهنا سابع نبأ نع :231 :خوسنملاو
 . ةيندم :207/2 :فشكلا / اعم نيلوقلا اهيف ركذ

 122/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /453 :بيرغلا ريسفت

 . لصألا يف ةطقاس (جرخي)و :هلوق يف واولا

 122/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم

6057 



 17 نيون نعيم ونضنلاو «فارعألاب ىمسملا هنإ : لبق (روسب)و 13

 ن اي 26 ع6 وق

 23 اهومتمئا : يآ (مُكَسُفن ةكثكق)و 14
)4 

 .' متككش : يأ (مّتبيرا)و
 اال | نامل و

 .©' مكب يلوأ :يأ (ْمُكَآلْوَم يه)و 5
 ناح اذإ ءينأي ينأ :لاقي ؛ نحي مل :يأ (ن اب ملأ و

 .57 ةياغلا (دمألا)و

 رّذبلا يطغي هنأل ءرفاك :ثرحلل لاقي «عارزلا (ناَفّكلا)و
 ,(90يارتلاب

 (10) نر لاق
 . ©( ضيبي :يأ (جيهي)و

 453: بيرقلا قدسسفلا

 . "روس ةدام " :ةغالبلا ساسئو /225/27 :يربطلا ريسفت :رظنا

 اهومتممثأ لصألا يف اهنأ :شماهلا يف هققحم لاقو " اهومتمنأ " :453 :بيرغلا ريسفت ©

 :124/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /3 :ةلاحإلا رظنأ اهومتمنأ نع ةقحصم اهنأ عجري ل

 ' رئاودلا نينموملاو (ص) يبنلاب . متصيرتو ةنتفلا يف اهوتلمعتسا '"

 2153 ييزقلا نتا"

 22 :ةحفصلا عجارو / " بيذاكألا :ينامألا :5 :بولقلا ةهزن / " بذاكألا " ا يف"

 لوألا هوحلا هو

 يناعم /453 :بيرغلا ريسفت /252/2 :نآرقلا زاجم /134/3 :تآرقلا يناعم :ءارفلا

 ْ .1. 5 اد نآرقلا

 125/5 :هنارغإو نارقلا ضاعم/453 «نيرفلا ريشفت"

 453 ثيوقلا نيس ا

 .127/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /454 :هسفن 7

 :هبارعإو نآرقلا يناعم / "سيب 1 18 3: رخلا نيسفت نين 254:2 فرعا نه 11

 " فجي 20 ةرفصلا هب ئدتييف فافجلا يف ذخأي " 5

008 



/ 
 5000 ١

 00 لالا (اوشات ]وفق 3 دف احا عار 8 < هج

 وا لوف ا لا( طق

 .2"' نادنسلا اهيمسي دادحلل ةلآ يهو ةالعلاو ناتبلكلاو
 8 58 0 ىف ا ماا مل

 3 لافعلا ينعي (ديدش سأب)و
 ,0) تقلالا رشا. هو ةربإلاو سافلاو نيكسلا لثم (عفاَنَم) و 9) <: ' 70

 . 19 ةديدش ةبهر :يأ (ةَيناَبَهَر )و
 لع ع نع ع

 8 "54 :بيرقلا ريسقفمب نب 2

 1128/5 ةناوعأو كاوقلا ينام /253/2 :قارقلا زاجم:/136/3 :نآرقلا يقاعم ءارفلا"“

 123/5 هادا كارقلا احب 11524 قي ردلا نست 1135/3 :نارقلا ياكم فارق 7
 ْ .454 :بيرغلا ريسفت

 لوا وكلا نما63ةدففعلا عجار 17

 . " ايندلا ءنم يتوأ امب ربكتم لك " :236/27 :يربطلا ريسفت 8

 /129/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /454 :بيرغلا ريسفت /136/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 مدآ نإ " :(ص) هللا لوسر لاق :لاق (ض) ناملس نع 260/1 :يده نبال لماكلا يفو

 قيرط نم وهو " ةدحي ءاوح تطبهأو ةقرطملاو ناتيلكلاو نادنسلا هعمو دنهلاب طيش
 . ريكانملا نم هنأ :يىدع نبا لاق , ير وباسينلا دلاخ نب ملس نب ميهاربا

 .129/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /454 :بيرغلا ريسفت /136/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8

 :129/40:لرغإو قارقلا سامه 454 :ييوغلا نيسفت 1136/3: .«نارقلا ىتانين«ةارفلأ ا"
 نمت اه ناو «اةشطارف أوو اذقملا نع لفتت الل ةيهولا نع قس كنإ 4454 ةييرقلا نيشفت 1"

 ١ . . هنع هللا

 (صنلاب) 454 :بيرفل ابيسقت / "امومه انفلك ام " : 254/2 :نآرقلا زاجم
1 
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 :ةخويسملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 1 . 8 ا 75 0950
 اهخسن (نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث) ىلاعت هلوق

 7 52 0 5 5 16 ١
 اهنأ ىري مهرثكأوأ "نيود ساكو نيلوألا نم ةلث '*7هلوقب ىلاعت

000 

 1 ا يقاوم ناحل نس ووسلكلاو: ىلباخلا يتخلل

 / " نيلثم يأ " :254/2 :نآرقلا زاجم /طح :لفكلا -3 :نارقلا فاهم ءاوولا؟')

 . * نيينصن "131/5 :ةبارغإو قازقلا ىيتاعم / نيطخو نيبيصن :؛5 5200

 / " ملعيل اهزاجم " :254/2 :نآرقلا زاجم / (صنلاب) 127/3 :نآرقلا 5

 77 اوفلعتلا يأ 52053 نيرقلا نست

 * نور دي الازأ * :لصاألا فا

 .455 :بيرقلا 00 5

 .40 :ةعقاولا 5

 الا خوسنم الر اهيف خسان ال نأ ىلع نورسفملا عمجا :9 :خوسنمباو خسانلا :هزح نبا

 خسلانلاو 172 :ةمالس نبال خوسنملاو خسانلا :يف كتذ لثمو / خلا ناميلس نب لتاقم لوق

 ١ .380/2 ىيرعلا نيال خوسنملاو

 ْ .40 : ةعقاولا 7

 .3800/2 :خوسنملاو خساتلا :ةمالس نبا /59 :خوسنملاو ةسانلا عشر ولا 7

 :فشكلا /174 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نبا /231 :خوسنملاو ةساخلا يداكشلا 7

2 31. 

000 



 :هبسن رَخ

 نب سوأ اهجوزو .''' ةبلعت تنب ةلوخ :ينعي (َكُلداَحُت يتلا) 1
 8 تماصلا

 208 يماك يلع تنأ :اهل لاق ناكو ناصنألا نم امهالكو
 24 ةملكلا هذهب قلطت ةيلهاجلا يف برعلا تناكو

 29 ءالكلا امكتعجارم :يأ 77 (اَمُكَر واَحت)و

 2" تاهمألا روهظ ميرحت نهنومرحي :يأ (مهئاسُن نم َنورِهْظَيِ)َو 3
 نع /ةيانك يهو ءرخآلا امهدحأ سمي :يأ (اَساَمّتيِ) و (و86)

 87 ءانعلا

 010 ا وكوخل ةنرقو "وكلما 1 ىأ اويكو 3
 لا قيودا نق

 ١ىلاعت هلوق لزن اهيفو . اهنم رهاظف تماصلا نب سوأ تحت تناكو « ةبلعث تنب ةلوخ يه '''
 .اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللأ عمس دق

 (.615/7 :ةب اصإلا /91/7 :ةباغلا ادسأ /1830/4 :باعيتسالا)

 اهلك دهاشملاو ًاردب دهش (تماصلا نب ةدابع ىوخأ يراصتألا سيق نب تماصلا ني سوأ وه 7
 . ه34 :ةيس نيطسلف ضرآ نم ةلمرلاب يفوت (ض) هللا لوسر عم
 (.156/1 ةباصإلا /172/1 :ةباغلا دسأ /118/1 :باعيتسالا )

 يلع تنأ اهل لاق :ليقو يمأ رهظك يلع تنأ :اهل لاق..." 133/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم 9
 ا

 .231 :لوزتلا بابسأ /133/5 :هبارعإو نآرقلا يتاعم /138/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 8

 هر واكس هلصألا نما“

 "لوقلا ةعجارم :يأ :امكتر واحم (امكرواحت) ”60 :بولقلا ةهزن 8
 .134/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /(صتلاب) 456 : بيرغلا ريسفت 5
 209 رفا ةفوث/125/5 ةيارغإو نارقلا يناوبك 7
 هك ىلا نا اروع 457 :جيرتلا نيس 235/2 0 رفا اجمل"
 وفل ىلا 10 457 :بيرغلا ريسفت /139/3 :نآرقلا يناعم :ئارفلا م
 .ياألال

 137/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 457 :بيرقلا ريسفت

0 
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 1 ِِع يق وا

 0 سوت لا نك نول

 اهجوز ىلع ةأرملا زوشن هنمو ءاوم : يأ (اوُرُشنا) و

3 
 ) هركذ مدقت

 0 بازحألا ةروس يف اهركذ مدقت دق
 نم جرخأو رشح نم لوأ مهو ؛ءالجلا ينعي

 نع يفنلا : ءالجلاو هللا رمأ مهءاج : يأ (ةللا ْمُهاَتاَف)و ! رايد
9 

2 ١ 3 1 
 بمسببير 

 ت- 37
82 

 .457 :بيرغلا ريسفت /255 /2 :نآرقلا ناجم

 .139/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 457 :بيرغلا ريسفت 5/2 :نارقلا نادم“

 .ةحفصلا عجار(3

 يناعم 453 / :بيرغلا ريسفت /255/2 : نآرقلا زاجم /142/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ('

 .140/5 : نآرقلا

 .141/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /457 بيرغلا ريسفت /255 /2 : نآرقلا زاجم 3

 .458 : بيرغلا ريسفت /255 /2 : نآرقلا زاجمأ(7

 .370 : حاضيإلا /175 : خوسنملاو خسانلا

 أهي حرش فلؤملا نأ قدييو 26 : ةبآلا بارحألا ةروس يف ةدحاو ةرمالا نآرقلا يف درت مل ةملكلا هذه 8

 .2 : رشحلا (مهنوصح) : ىلاعت هلوق

 .يناثلا ءزجلا نم 165 : ةحفصلا عجار 9

 يناعم /459 :بيرغلا ريسفت /256/2 : نآرقلا زاجم /143/3 : نآرقلا يتاعم : ءارقلا 79

 .244 /5 : هبارعإو نآرقلا

 مهاتاف) مهضعب لاقو ءرمأ مهءاج : يأ هللا مهءاجف» 497 /2 : نآرقلا ىناعم : شفخألا( '])

7/02 



 لهأو ناولأ ءاهعمجو ؛ةنول اهلصأو ,ةلخن نم :يأ (ةئيل نم)و 5

 علا «يوبلاالا نيل ةلخبلا نم. عون لك وم ودا

 !ةلادحي ةصاسخ ريضنلا يني د ءيف نم ينعي (هّللآ ءافأام)و 6

 حتفي ءارقلا ضعب د أرقو ٠ 7 لوا لنا يذلا يتسلل معا (ةلودإو 7

 ان ل
8 ٌ 0 500 )7 
 برحلا يف 0 لاملا يف 0 0 :س : ليقو

 ا 05

 صاصخو عياصألا ماصخلا نم 0 ةفاق : يأ ةماسخاو

 ا
 اهنيب نوكت يتلا جرفلا يىهو كلذو حنو «توبيلا

 يناعم /459 بيرغلا ريسفت /256/2 :نآرقلا زاجم /244/3 :نآرقلا يناعم ءارفلا '''

 كلذك ةينربلاو , رمتلا دوجأ نم عون وهو ينربلا ةدحاو ةينربلاو /144/5 :هبارعإو نآرقلا

 . اهسفن ةداملا يف برعلا نأسلو / رينملا حايصملاو /" نري ةدام :ةغالبلا ساسأ :رظنا) ءانإ

 .145/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /460 :بيرغلا ريسفن /144/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 وه " :460 :بيرغلا ريسفت / " ريسلا عفر . فاجيالا " :374 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا 8
 3 عارسإلا

 146/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /460 :بيرغلا ريسفت /245/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا

 . (صتلاب) :بولقلا ةهزت / (صنلاب)

 يناعم رطناو /" اهيف حتفلا نامحرلا ديع يبز نع يكملا " : 39/28 :يربطلا ريسفت 3

 .146/5 :هبارعإو نآرقلا

 لودر لود لاكي 192 نولقلا ةهذكا) ةحيتفماو ةموفسصم "7256/2 :ةارقلا زاهه 9

 يف اضيأ حتفلاب ةلوزلا نأ نومعزي * :497/2 :نآرقلا يناعم يف شفخألا لاقو/" ناتغل

 . لاملا يف ةلودلا فرعن داكتالو برعلل ةقل لاملا

 (ضنلاب) 92 + بولقلا ةهزت /145/3 :نآرقلا ىتاعم :ءارفلا "”

 . انكسم اهوذختاو اهومزل :يأ " :60 :بولقلا ةهزن 9

 .1435 : هيارعإو نآرقلا ىناعم /145/3 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا

 7 : بولقلا ةهزن

9) 

)0( 
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 0 يفكي :يأ (قوي نمر و

 0 تاع انه مدقلا نإ ةةعضف قدإ» لأق (هسفنت 558

 . ةاودع :يل (ًالغرو0

 راج اهوكاو 0 د
 07 ةفطختم عا[ ينشر

 مدقت دق (مهّرمأ َلاَيَو) و5
 كاع يأ 077 (صكت)و

 7 ووكز وكرت: ىأ (ةللا اوتو 8

 ."" اعضاخ :يأ (اًعْشاَحِرو 21

 1000009 يأ عضم

 نميهملاو نموملاو مالسلاو سودقلا ىنعم ركذأسو

 .عومجملا اذه هي تمتخ يذلا اللا او يش ةحادك

4 

06 

 0-10 را

 + قتلا اذه ىلع فقأ مل ''

 توكل ادة نبك مذا 6 :ةنالارصع#ا 69 يقوقلا نايت

 .147/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /151 : بولقلا ةقرخ

 148/5: ةقازعإو تارقلا تاعم نانا 72 :يولعلا فون

 148/5 ةيازغإو نارقلا يناحرو 7"

 ..نانق انيق ١ فلؤلا اجل ىشيرعتي مل 6
 ..: ةيآلا (... .ةيبقع ىلع صكن ناتفلا تءارت املف ....)48 :لافنألا يف تدر و ةملكلا هذه (”

 200 بولقلا هيون

 149/5 + هنارغإو تازقلا ئفاعم 7

 'ءضخو ًاأطأطت : 150/5 :هسفن
 ود عون" ( ةديفطقللاو: هوشلاو هيف ١

 زيزعلا نميهملا نموملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلا ال ىذلا هللا وه) : ىلاعت هلوق نم '

 يول نياق ىف اياك طنا 23 ريشا | نوكزشي انهدللا ناهفسر كنار احلا
 .150/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 6

2127 

704 



 1 ىشو :.ةنحتمل أ ةر قوس

 )0 5-5 م رك دين

 . ' هكب اورفظي :ىأ (مكوفقتي نإ2

 ..*' مامتتاو ةربع :يأ (ةوسإ)و 4 3 50 20
 © ةمصع اهدحاو مهلايحي :يأ (رفاوكلا مصعب)و 0
 اود نأ :ةكم :لفأ اولاحبعما :يأ / (مّتَفَفَ ةذأ ام اولكسوَو (ظ86)

 00 هلا تاذترلا ءانستلا و قوم: مكيلف

 ارارف نرجاهي يتاوللا ءاسنلا روهم :ينعي (مُثْقَفْنأ اَم اوُلآسَيَلِ) و

 721 1 1 5 5 5 7 هاقق م
 اا يعي ىدعع 00 ما

 7 دوهيلا ينعي , ل لا ص امو 13

 090 عكزشلا تعيب (رافكلاو

 ةمالس نبا /235 : خوسنملاو خسانتلا : ساحنلا /59 : خوستملاو خسانلا : مزح نيا 0
 .318/2 : فشكلا /176/ : خوسنملاو خسانلا

 (صنلاب) 233/8 : ريسملا داز / * مكن ىقلي " : 156/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .461 : بيرغلا ريسفت "
 ىناعم /461 : بيرغلا ريسفت /275 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /257/2 : نآرقلا زاجم 5

 ْ 27 0159/6: هنارغإو نارقلا
 .461 : بيرغلا ريسفت /151/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
 .462 : بيرغلا ريسفت /151/3 : نآرقلا يئاعم : رفا"
 .160/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /462 : تيرقلا ندسفت /275/2+ نآرقلا 0

 .160/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /152/3 : نآرقلا يناعم 00 38
 .161/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 ىف 10)
 .463 : بيرغلا ريسفت

2 
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 2 والو هيندم ىهو :كقنصلا هةر وس

 2( 5 5 57 عاراك سها ه2

 8 ضعبب هضعب ءقصال :ىا (صوصرم)

 / هاا 000 0
 نم :لسسسفو 6: هللا عم :يا (ىللا ا يراصناأ نم) 4

 - نلا نيف ىلا قر انفحأ
 5 1 5 : 0 (ةزرع 8 .عس

 .باتكلا اذه هي تمتخ ىذلا

 (6) 2 ىلع ع 1
 5 نييلاغ : يأ (نيرهاظ)و

 هخ نوسعم

 .ةخوسنملا ىآلا نم بزحلا اذه ىف

 7 ا ا ا
 .ةيالا (نودوعي مث مهئاسن نم نورهظي نيذلاو ) :ىلاعت هلوق

 اوفلتخا امنإو .ةخوسنم ريغ ةيآلا هذه نأ ملعلا لهأ نم دحأ فلتخي مل

 امنإو ءانارق خسنت ملو ةخسان ىه :ةفئاط تلاقف ؟ال مأ ةخسان ىه له

 هاورو 250 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا/ ةيكم : 60 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا (')

 180 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ/ةداتق نع كلذك يوري هنإ لاقو سابع نبأ نع هدنسي

 . ةيكم ليقو ةيندم : 320/2 : فشكلا/ ةنيدملاب تلزن

 257/ : نآرقلا زاجم /لاتقلا ىلع مهثح ءصاصرلاب " : 153/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا 7

 « نوحربيال لاتقلا يف نوتيثي يأ " 464 : بيرغلا ريسفت / اثيش هنم ءيشر داغيال " 2

 اضعي هضعب قصال ناينب يأ" : 164/5 : هيارعإو نآرقلا ىناعم / " صر دق ءانب مهنأكف

 46 : بولقلا ةهزن يف هلثمو /

 يناعم/(صنلاب) 464 : بيرغلا ريسفت/" هللا يف : يأ 376 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا ©

 . (صنلاب) 165/5 : هيارعإو نآرقلا

 ' هللا رصن ىلا يراصنأ نم : موق لاقو " : 165/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم نب

 : لوألا هزجلا نم 478 ةحفصلا' عجار ©

 464: تنرخلا نسف "7

 3 ةلواجتلا 7
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 هتأرما نم رهاظ اذإ لجرلا ناك ءمالسإلا ليق هيلع اوناك ام تخسن

 ةرافكلاب كلذ هللا خستف ءمهقالط كلذ نولعجي اوناكو هيلع تمرح

 سايع نيإ نع ةياورلا هب تءاج لوق اذهو .ةيآلا هذه يف ةروكذملا
 وريغو

 مهنم لجرلا ميرحت نم ناك ام امأ :”/ءالؤه ضعب لوقيو
 ةرافكلابرمألا نم ةيآلا هذه يف امب خوسنم ىهف نراهظلاب ادبأ هتأرمإ

 يف هلوقب كلذ هللا خسن امنإق :.مهقالطر اهظلا نولعجي مهنوك امأو

 7 (ناكره قالطلا) ةدزقنلا ةراوقم

 نم نورهظي نيذلا) :ىلاعت هلوق نإ :ملعلا لهارثكأ لاقو

 له انهلا ءاكمل ملم هنآ 'توتنل زو :يسشاخلا كانا وه ررفمل "وكانت

 .7 كلذ لكل ةشات ةلك ةارقلاو

 ةملتم لاق ميناةنآلا 1"! (لوسرلا هيجان اذإ): تاهت: هلؤقو :(و87)

 وهو ةيآلا 7(اومدقت نأ متقفشآ) .هلوقب ىلاعت اهخسن/ ”ليهك نب

 ..7' ءاملعلا رثكأ لوق

 307 اللا لإ 17
 : ةحفيضلا نست 7“

 .229 : ةرقيلا 7

 .368 : حاضيإلا 7

 . ةيآلا (ةقدص مكاوجن يدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهيأي) 12 : ةلداجملا

 ظ لوك نب ملل" ةلضألا يف“
 . (ه121) : ةتس تام (ض) رمع نيا ىأر يفوكلا يحي ىبأ يمرضحلا ليهك ةملس وهو

 .149 : لامكلا بيذهت - بيهذت ةطالخ /155/4 : بيذهتلا بيذهت /74/4 : ريبكلا خيراتلا

6) 

 ةيآلا (تاقدص مكاوجن يدي نيب اومدقت نأ متقفشا) : 13 : ةلداجملا 7

 ةساتلا :نساحتلا 58غ وسكلاو خشلخلا +: هوك نبا :/48 + خوتسملاو خسانلا + ةَناَتق ؟

 3609 2ع اسال 7/174: :كومسلاو
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 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ 17 ةنيلعله ني ىلع توربو

 دحأ اهب لمع ام ةيآ هللا باتك يف نإ ,ةفوكلا ربنم ىلع وهو لاق هنع
 متيجان اذإ) يه :لاقف اهنع سانلا 7هلآسف ءادبأاهب لمعي الو ءيريغ

 لئاسملا ترثك امل هنأ كلذو (ةقدص مكاوجن يدي نيب أومدقف لوسرلا

 فكف .ةيآلا هذه هللا لزنأ ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي نلف

 ىتم تلعجو ,مهأر د ةرشعي هتفرصفرينيند يدنع ناكو ءهنع سانلا

 دحاأو مهر د ريغ يدي يف قبي مل ىتح ءمهر دب قدصتأ هلأسأ نأ تدرأ

 ىلاعت هلوقب ةيألا تخسنف :تلأسو هيب تقدصتف هلأسأ نأ تببحأو

 7" (متقفشأ)
 ل111 فورقلا لأ زهد نموا ىلع فلام انم) :نلاعت هلوقو

 نم تدينع اها وهطاو )"هنوف انك تجسس فنان ات ع

 نيحريضنلا ينبب ةصوصخم ةمكحم اهنإ : ليق دقو ... ةيآلا '”(ءيض

 اهنم رثآتسي ملف .ةصاخ لوسرلل مهلاومأ تلعجف ءبرح ريغ نم اولج

 :'"راصنألا نم نيلجر يف نيرجاهملا يف اهقرف هنكلو .ءيشب

 (ض) دوعسم نبأو بلاط يبأ نب يلع نع ىور , يفوكلا يراصنألا ةمقلع نب يلع وه ؟)

 .276 : لامكلا بيذهت ةصالخ /365/7 : بيذهتلا بيذهت /289/6 : ريبكلا خيراتلا

 0" نماخلا كولا ليسأل 3177

 نبال خوسنملاو خسانلا 231 : ساحنلا خوسنملاو خسانلا /21/28 : ىربطلا ريسفت : رظنأ

 :233 نارقلا مساوتا/ 235: لوقتلا تابعنا 68 حاضيرلا /174 : ةمالس

 7 رشحلا 4

 .370 : حاضيإلا /232 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /48 : خوستملاو خسانلا : ةداتق ©
 3-3 .٠ 5 . 1 فن, “, هية 5 ءيعر 6

 ىبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل نإف ءيش نم متمنغ امنإ اوملعاو) 41 : لافنألا ©

 ءممةنم ب هبألا (لييسلا نباو نيكاسملاو ىماتبلاو

 نبال خوسنملاو خسانلا : رظناو /371 : حاضيإلا /233 : خوسنملاو خساتلا ساحتلا 7
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( 
 . 2 ةناجد ىبأو 0

 ياحآلا "7 نيك لقاك دلل قيدلا قف للا دك نندمالا نات هلوقو
 (5) ا ل :
 (هللاب نونموي اموق دجتال) :7هلوقب ىلاعت اهخسن ديز نبإ لاق

 يك عشنا اوطفار و ""' ىلإكت هلل وذب ةخوتسسنم يق. ةدانح لاو نك

 يف امو فيسلا ةيآب اهخسن ليق دقو ...ةيآلا '!(مهومتدجو ثيح

 اهناداولا ناو مك يا اشمم لافوا7# ةوحلا سنك ارم اهوقلا
 9( ِِع 3-0 هه 30 هَ -

 ١ ملعلا لهأ نمريثك لوق وهو ءرجاهي ملو ةكمب ماقأو نم 1 نم

 تانع وع يفوح ترو ةهازخ امازون يرحل كاك

 نب ىلع عم دهش .ديعس ابأ ىنكي فوع نب ىرمع ينب نم يراصنالا فينح نبا لهس وه
 . ه38 : ةنس تام اهبو ةفوكلا نكسي ناك : نيفص (ض) بلاط يبأ

 (.198/3 : ةباصرلا /470/2 : ةياغلا دسأ /662/2 : باعيتسالا)
02) 

)10( 

 يف كراشو ةملسم موي دهش « ةشرخ ني سوأ ني كامس همسإو يراصنآلا ةناجد ىبأوه

 57 مويلا كلذ لتق مث « هلتق

 : بيذهتلا بيذهت /174/3 : ةباص إلا /451/2 : ةباغلا دسأ/ 651/2 : باعيتسالا)

2322/4 

 نأ مكر ايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهتيال ) 8 : ةنحتمملا ©
 نيطسقملا بحي هللا نإ « مهيلا اوطسقتو مهوريت

 372 ءابفيأإلا "9

 (هلوسررو هللا ةلداجم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونموي اموق دجتال ) 22 : ةلداجملا

 .... ةيآلا

 372 جادطيإلا 4-1233 عخوشتملاو ةسفاقلا نتاهكإا ©
 5 : ةيوتلا 7

 2992 ةاوقلا فاول 372 تانكيالا"'

 .372 + حاضيإلا 2357 + خوتستملاو كساتلا ناكل"

 نب فانم دبع ني ثراحلا ونب مهو /373 : حاضيإلا /235 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 1"

 بابسأ ةرهمج) دشرلا ينب (ص) هللا لوسر مهامسف . يوغ ينبب نوعدي اوناك ,ةتانك

 .188 : برغملا
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 تانموملا مكءاج اذإ ) :ىلاعت هلوقو''!/رهشألا وه اذهو (ظ87)

 ْ ا 5 1 < جرإ (2)

 نامكحو ؛خسان مكح اهيف (ميكح ميلع) هلوق ىلإ... ةيآلا (تارحاهم

 3 : 000 1 1 5000 ا

 وعلا نفوق اذإ ) :هلوق ىلإ اهلوأ نم خسانلاف ناخوسنم

 يبنلا هيلع مهدهاع ناك امل خسان كلذ نإ) :فلسلا نمريتك ةذاقق اك

 هيلإ مهنم ءاج نم مهيلإ دري-نأ ىلع ةيبيدحلا ةنس مالسلا هيلع

 وهنا كنبة يبس هتءاج مهنيب دهعلا بتك نم غرف نيحو :(ملسم

 انطرش كلذ نإف ل اهدر دمحماب :لوقي اهجحوز ءاحو ,ةملسم

 تانموم ا مكءاج اذإ) :ىلاعت هللا لزنآف .باتكلا متخ فجي ملو :كيلع

 يذلا هقادص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ,هاطعأف ... ةيآلا (تارجاهم

 لاجرلا يف مكطرش ناك امنإ"هل لاقو .هيلإ اهدري ملو ءاهاطعأ ناك

5 :5 )6 
 7 ءاستلا ف نكرملو

 5 8) 7 58 5 < 1 م 167 )ع

 :ىلاخت هلوقو 1 باتكلا لفأ ءاسث خوزتي ئلاعت اهنخحت 5 !(رفاوكلا

 املف ,ةنداهملا تقو يف كلذب اورمأ. ةيآلا 2” (متقفنأ ام اولأسا 9

 53 حاضيإلا 7/235 - حوستملاو خس : ساحنلا )0

 ملعأ هللا نهونحتماف تارجاهم تانموملا مكءاج اذإ اونمآ نيذلا اهيأي) 10 : ةنحتمملا ©

 ... ةيآلا (رافكلا ىلا نهوعجرت الف تاتموم نهومتملع نإف نهئاميإب

 ةيالاو اهسفن

 3717 اضل 677 وسلا ساتلا »ةحؤان نيا /49 : خوسنملاو خسانلا ةذاتق 4

 لهأ ءاهقفو ةنيدملا لهأ ءاهقف اهنع ىور ةيباحص « ةيملسالا ثراحلا تنب ةعيبس يه

 .690/7 : ةباصإلا /137/7 ةباغلا دسأ /1859/4 . باعبتسالا) . نيعباتلا نم ةفوكلا

 .241 : لوزنلا بابسأآ .374 حاضيإلا /177 : ةمالس نبال خوسنملاو خساتلا : رظنأ 9

 ]0 : ةنحتمملا 7

 حوستملاو خسانلا رظنأ : ةدئاملا (باتكلا وتوأ نيذلا نم تانصحملاو ) : ىلاعت هلوق ينعي (؟'

 10 : ةنحتمل 5 ا
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 وهف . كلذي مكحلا عفترا .حتفلا ناكو فيسلا عقوو .ةنداهملا تعفترا

 1 سلا ابل وسلا لا سا كم
 هم خا )2( 35 ع+ هو 353 55 35 هه.

 ةيآلا" ”(رافكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءيش مكتاف نإو ) :ىلاعت هلوقو

 كلذ خسن مث :لاق ءدهع مهنيب تسيل نيذلا رافكلا ىنعي ةداتق لاق ..
 هج 40 500000 5 50000 5 :
 كقو « حتفلا موي كلذ عطقنإ ءباهش نيبإ لاقو ٠ ةءارب ةروس يف

 - ع هلا هع 6 5( بلا ملا. 5 ع 5
 ةيالا (ءيش نم متمنغ اهنأ اوملعاو) هلوقب ةخوسنم اهنأ ءلبق

 .٠ 0 » 7 5 ع 6 ص 2

 ةددبرم ترف اهنأ كلذو ١" 0 اصب با هير ععلاا مأ ىف تلزنو ...

 هيلع مظعف .هللا همحر *!منغ نب ضايع تحت تناكو ءنيكرشملا ىلإ

 9( 8 د . 5
 ." ' مسرلا يقبو اهمكح عفترا مث قادصلا نماهيلإ/قاس

 0 ىف ,ةعمحل - | ةروس .نوسمخ 9 سداسلا بزحلا

 .376 : حاضيإلا /49 : خوسنملاو خسانلا ةداتق -10.//11 : ةنحمتملا

 مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوتآف متبقاعف رافكلا ىلا مكجاوزإ نم ئيش مكتاف نإو) 11 ةنحمتملا ©

 ....ةيآلا (اوقفنأ ام لثم

 .378 : حاضيإلا /249 خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /50 : خوسنملاو خسانلا ةذاتق

 249 + غوشسنلاو كساتلا :نئامكلا 9

 .386/2 : يبرعلا نبال خوسنملاو خسانلا رظناو /180 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبأ (”

 . ميكح مأ : لصألا يف ©

 تملسأ, ةبتع ٠ تنب دنه اهمأو « ةيمأ نب برح نب رخص نب نايفس يبأ تنب مكحلا مأ يه ©”

 . اهيبأل (ض) نينموملا مآ ةبيبح مأ تخأو هتقيقش (ض) ةيواعم تخأ يهو حتفلا موي

 (.192/2 : ةباصإلا /320/7 : ةباغلا دسأ /1932/4 : باعيتسالا ١

 ةنيدملابوا يفوت اهبو ماشلا لزن يباحص . يرعشألا يرهفلا ريهز نب منغ نب ضايع وه ©

 . (758/4 : ةباصإلا /327/4 : ةبافلا دسز /1234/3 : باعيتسالا)

 1750 كيقرفل او: ةاناحلا + ةمالطت نمآ 77

 : ةمالس نبا /250 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /60 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا '')

 .180 : خوسنملاو خسانلا
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 :ةلسس زغ
 "د

 اا

 ةر ومس يف ةظفللا حرش مدقت دقو ا ترعلاو :ىنعب "نويمأ 2

 ا

 7 مع يا (ارافسل)
 .7 مكسفنأ ىلع هب اوعدا :يأ (تْوَلا اوُنَمَتَقلوَك

 :دري ملو .دجلاو ةينلاب اورداب :يأ (هّللا رّكذ ىلإ اوَعَساَقرو9

 ا”'يشملا يف عارسإلاب
 .اهتم غرف :يأ (ٌةالّصلا تشر 0

 ,لبطلا . "لانه اه هنإ :ليق دقو .'يهلي ام :يأ (اًَوُهَلَوأِل و 11

 اهيلع البأ تناكو ءماشلا نم تدرو «”يبلكلا ةيحد ةراجت نأ كلذو

 ففعل طك كطتم ىلا و وكم نباحلا ملطبلا قرلكلا كوه
 :ليفوتداخيب ضع ىلا لإ هفع قلن مل نقع نادطلا يفز نداقلا جركف

 .89/1 : يورهلل نييبرغلا /169/5 : ا نآرقلا ين اي

 نوفا رشا ني 15 ةهفقلا 6 3

 ىناعم /465 بيرغلا ريسفت /258/2 : نآرقلا زاجم /155/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ©

 ١ .178/5 هيارعإو نآرقلا
 165 وشل رونقا

 5/171. :هبارعاو نآرقلا يناعم465/ :بيرغلا ريسفت/258/2 :نآرقلا 0 0

 172/5. هبارعاو نآرقلا يناعمرظناو 466 :بيرغلا ريسفت

 .هي ىهن ام لكي -ملعا هللو- وهو) :173/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم ”

 .. لدطلا“ لق: انه وقللا ' "ةحفجكلاو ةييقناا#ا

 ليربجب هبشي ناك ءار دب دهشي ملو ءاميدق ملسا ءجرزخلا نم رماع نب ةفيلخ نب ةيحد وه"
 /461/ :باعيتسالا) *ه45 :ت) ةيواعم نامز ىلإ يقي ؛هنسحو هلامجل مالسلا هيلع

 .(384/2 :ةباصإلا 158/8/8:ةياغلا دسأ#
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 قل ةومسللا نتا ةةنلادك

 22 اهيلإ كنع اوقرفت :يآ (اهْيَلِإ اوضَقْنارَو
0 

 00 ةيندم يشو ٠ ءنيقفانملا ةر وس
00 0 

 عمج بشخو ٠ نيشلاو ءاخلا عتشب بشخ عمج ( بشخإو 4
 ا كلا يفورمُثو ةرمث :لاقي امك .ةبشخ

 . ا رق :ىيأ (َوَلاَعَتو 5
 يف سا س6

 */ لولس يبأ نب هللادبع '”ااهلئاق (هّللا لوُسَر دنع ْنَم ىلع اوُقفْتتَأل)و 7

 لاق (ض) هللا دبع نب رباج نع ةعمجلا :ةروس ريسفتلا باتك (189/6) :يراخبلا حيحص (')

 هللا لزنأف الجر رشع انثاالا سانلا راثف (ص) يبنلا عم نحنو ةعمجلا موي ريع تلبقا
 . (اهيلا اوضفنا اوهلوا ةراجت اوأر اذأو)

 نيا هلقتو /رفن ةينامث ىوس (ص) يبنلا عم قبي مل هنا 157/3 :ءارفل نآرقلا يناعم يفو

 :5172/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم يفو /دحأ ىلإو نع نود 466 :بيرغلا ريسفت يف ةبيتق

 243. :لوزنلا بابسأ يف هلثم "الجر رشع ىنثا عم ملسو هيلع ىلص يبنلا يقبو"

 2466 ييركلا وسوق 9

 خسانلا ةمالي نيأ /250 : خوستملاو خساتلا : ساحتلا /60 : خوستملاو خسانلا : مزح و 0

 322/2 + ففقلا 181: عوسنلاو
 .185/5:هيارعاو نآرقلا يناعم467/ :بيرغلا ريسفت

 :هيارعاو نآرقلا يناعم467-468/ :بيرغلا ريسفت1 59/3/ :نآرقلا يناعم :ء 7 تك

.96 

 . "مكل رفغتسي هللا لوسر ىلا اولاعت" :108/26 :يربطلا ريسفت ل (6)

 5 .177/5 : هبارعر و نآرقلا يناعم /-159/3-160 : نآرقلا يناعم :ءارفلا

 يف نيقفانملا سأر لولس نيابر وهشملا بابحلا وبأ يجر زخلا كلام نب يبأ نبا هللا دبع وه

 . ةنيدملا لهأ نم مالسإلا

 .354 باسنإلا ةرهمج/ هللا دبع هنبأ ةمجرت يف /90/2 لق /3 : ج دعس نبا تاقبط

4 

(0 

(86 
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 0 (يقنيذلا ىلإ انفك نفل "7 لئافلا وهو

 ينترخأ اله :يأ (ينترخأ الول)و 10

 .ةيكم يهو .نباغتلا ةر وس

 يشو .'' يعجشالا كلام نب فوع يف 2 ةنيدملاب نلزن اهنم تايآ ثالثألا

 هحابا كذلك عاق ىلإ ”"(كعاوقا نهانا اونفا نزلا اهيا هلوق

 7 د ايف 0 دق (مهرمأ َلاَب)و 5

 *7 تآدقلا ينعي ْ(اَنَلَرنَأ يذلا رونلا)و 8

 رانلا لهأ ةنعلا١ لهأ نيغب : يأ (نْاَعَتلاو 9

 .""'' هللا ملعب :ليقو .هللا رمآب يأ. (هّللا/نِإب)و 11 (288)

 "© هيلع معتأ اذإ اركاش «ىلتبا اذإ ارباص هلعجي :يأ (ُهبَ دهيإو

(3 

 .177/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /160/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

 لذالا اهنمزع الإ نجرخيل ةنيدملا ىلا انعجر نثل نولوقي) 8 : نوقفانملا 9

 259/2 :قارقلا ذاهب د76 يلب ةئآبا 0

 خسانتلا يف ساحنلا ركذو /179/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم 7/469 + تنارقلا ريتك

 تايآ الا ةكمب تلؤن اهنأ سابع نيأ هدنسب ىور مث « ةيندم لاق ةداتق نأ 250 : خوسنملاو

 خسانلا يف مزح نبا لك بهذو /يعجشالا كلام نب فوع يف ةنيدملاب تلزن اهرخآ نم

 1 : خوسنلاو

 موي عجشأ هيأ, هعم تناكو نينح موي دهشو ملسأ ؛ ورمع ابأ ينكي كلأم نب فوع وه 9
 (ه 73: ت) ةكم حتف
 342/4 : ةباصإلا /312/5 : ةباغلا دسأ /1226/3 : بابعتسالا /315 : فر اعملا)

 1[ ةييعلا ©

 ءزجلا اذه نم 75 : ةحفصلا رظنا / ىضم اميف هرسفي مل 27

 .180/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /121/28 : يربطلا ريسفت ©

 (نصتلاب) 180/5: فارع نازقلا ىتاعب 7

 181/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /161/3 : نآرقلا ناعم“ ءاوقلا ادد

 (هللا ملعبالإ» اضيأ ليقو "181/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم 2١

 .469 : بيرغلا ريسفت /161/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 12

114 



 غ1( 8 5 هل م م4

 2 ني 16

 يبتلا بطاخو.' ”نهقالط ا : يأ (ًءاسللا ُقّلطاذإ)١
 نيتموملا هعم دارأو .هدحو 0

 1 ١ يحلل نجوي (ةّدعلا اًوصحل و 5

 اما لش ءاهنف لبلاك لوقف نأ (ارمآ كلذ: نع تدحي) و
 ظ 9 وعلا

4 

50 
 مكبر دقم نم : أ ما كج 1 6

: . (9) 

 . 2 نهيلع اولوطت :يأ (نهوراضت)و (10) . نا

 لورا ىوحلا نه 6 + ةعشنصلا عدلا 7

 : ةمالس نبا 250702 خوستلاو عسلتلا + ساعتلا /61.- حونضلاو خسانلا + مؤح نبا 9
 352270 قوشل را 82 2 وستلاو كقلكلا

 .183/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /162/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /470 : ٍبيرفلا ريسقت /162/3 : نآرقلا يناعم : بيرغلا ريسفت ا
5 .. 

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /470 : بيرغلا ريسفت /162/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

5 . 

 '" .470 : بيرغلا ريسفت /نيتقيلطتلا يف ةعجرلا هذه "/163/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

 : هبارعإو نآرقلا يناعم رظناو /اهجوزتيف ةدعلا ءاضقلا لبق اهيف بغري لجرلا لعل يأ
5. 

 زف نيرغلا يتمق 163/3: نارقلا ىتاعج تءاوقلا

 470+ بيرعلا زيسخت 1037 نارعلا ياعم عارفلا ا"
 ةرقبلا (اهدلوب ةدلاو راضت ال ) : ىلاعت هلوق دنع 89 : بيرغلا ريسفت وللا 7

 ةرقبلا (اهدلوب ةدلاو راضت ال ) : ىلاعت هلوق دنع 89 : نيوقلا نيسفت
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 غ1 2. 5 5 ع ع ىلإ 2386 س ها مهمل 5

 ٠ فورعملاب اضعب مكضعب رمأي :يا (فورعمب مكنيب اورمتا)و

 ””متقياضت :يآ (ٌمُكرَساَعَت
 .' هيف هيلع قيض :يأ (ةقر هيلع رق 7

00 

 أوربجتو اوربكت :يأ ءاهلهأ ىتع : ينعي (اهيررمأ نع تّدَع)و

 6 عارض ه2

 80| أ (اركنزو

 عله نأ وسكر ف
)0 

 ةيندم يهو .ميرحتلا ةروس

 .”ر انكلا يقعي كلامنا ةلحت) 2

 00005 :يأ (هضعب فرع)و 3

 / "اهب رضيالواهجوز ةأرملا راضتالو " :نآرقلا زاجم/ 164/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا (!)

 ليف" 80/5 ةةنارغاو نآرقلا يناعم / "هيلع اومزعاو .هب اومه :ئأ" !1]47 :سرقلا ندسقك

-ملعأ هللاو- فورعملاو راثدلاو ةوسكلا هنأ نيسفتلا ىف
 ةقفن يف لجرلا رصقيال نأ 

 "فورعمب دلاولا يف رمتاي نأ امهنم دحاو لك قحف ا
 :بولقلا ةهزن /

 .(صنلاب)8
 471 :تيرقلا نيش

 .187/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم رظناو /ةحفصلاو هسفن

 87 فيوعلا د /519 :نآرقلا لكشم ليوأت

 .144 :بولقلا ةهزن / 185/5 :هبارعاو نآرقلا ىئاعم

 471 ةييرقلا ريق

 :(صنلاي) .471 :بيرغلا ريسفت/ "اهياذع رانلا" :164/3 :قارفلا ئفاعش“ةارفلا 7

 خسانلا ةمالس نبا /250 :غوسنلاو خسانلا :ساحنلا/61 :خسونلاو 500 قي 1

 .2 :فشكلا / 182 :خوسنملاو

 .192/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /472 :بيرغلا ريسفت/ 165/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا

 ناكو .ءءايصحلاب هيصخ ديدشتلاب هضعب فرع " :166/3 :هبارعاو نآرقلا 5 0

 ”نسح هبح ىهو ”... هيلع يزاجو كلذ نم بضع :نوديرب ةقيفخ فرع 1 نيذلا

 : ىحلا نم تعانو:تاوع# :193 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /
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 .!7تلامو تلدع :يأ (تغص)و 4

 ."انواعتت :يأ (هيلع ارهاظت)و
 .”هنلؤ أ( هالوشإو
 :نيسسعتلا لها نشب لاقو "مهرس لأ ( نموا: ةلافهزو

 ل هللا يضر باطخلا نب رمع هنإ
 عمجلا هانعمو .دارفأ ظفل وه : ليقو :'لانوع :يأ (اريهظ)و

 0 ل اول لاق هناك

 .0تاعيطم :يأ (تاتناق)و 5
 . "هم دازال يذلا حئاسلا لصاو .تامئاص :يأ (تاحئاس)و
 ا ةعاطلاب ينعي ءاهوفك :يأ (مُكَسُفْنَأ اوُق) 6

 / (صتلاب) 201/2 :نآرقلا زاجم/ "تلامو تغاز " 66/3 :هبارعاو نآرقلا يناعم دارا 7

 .*هيلع ىزاج" :192/5,:193 :هبارعاو نآرقلا ىتاعم /(صنلاب) 472 :بيرغلا ريسفت

 .193/5 هيارعاو نآرقلا يناعم /492 :بيرغلا ريسفت 167/73 :ةارقلا ضاعم :ءازقلا ©

 000002 :تيرقلا نيت 167/9 هؤررقلا 5 الا

 .نيملسملا رايخ ءنينموملا يحلاص نأ :ليقو" 3 5 يناعم

 (163 -162/28 :يربطلا ريسفت) رمعو ركب وبأ نينموملا رايخ نأ هدنسب يربطلا ىور

 اذهور/ "رمع نينموملا يحلاص نأ ريسفتلا يف اضيأ ءاجو " 193/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم

 فيرعتلا يف يليهسلا فاضأو / دهاجمو ريبج نبال310/8 :ريسملا داز يف امك لوقلا

 ماع ةيآلا ظفلو " :هلوقب كلذ ىلع بقعوبلاط ىبأ نب يلع هنإ دهاجم لوق 173 :مالعإلاو

 ."مومعلا ىلع هلمح ىلوألاف

 .137 :يبولقلا ةهزن

 .193 /5 :هيارعاو نآرقلا ىناعم / 167/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 .193/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /472 :بيرغلا ريسفت /261 /2 :نآرقلا 0

 .194/5 هبارعاو نآرقلا يناعم /472 :بيرغلا ريسفت/ 167/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلاو أ"

 نآرقلا يناعم /هلوسر و هللا ةعاطب رانلا مكسقنأ اوق :يأ" :4763 :بيرغلا ريسفت

 " مكسفنأ اويكو -زعو لج- هللا نم برقي امب ... ' مكسفتا اوذخ" :194/5 :هيارعأو

 ."يصاعملا "...

6) 

0 
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 7 كيزتكلا ولما راكحلارو
 4 ىلا مه ع 9

 يضيف عا دما سيلا فا للا 5 (احوصت ةنوثزاو

 حراوجلاي كرتو :ناسللاب راقغتساو بلقلاب مدت ىه :نسحلا

 لا اطيخ إو

 ."2تعنمو تفع :يأ (ْتَنَصْحأرو(و39)

 ىفن نالف :برعلا لوق اذه نمو ءاهبوث جرف ينعي (اَهَجرَق)و

 .' 'بوثلا يف :يأ (هيف اَنْحَفَتِ) (8) 2: 5 0

 نع اهيف ءاج يتلا ءيآلا نم بزحلا اذه يف سيل :رفعج وبأ لاق

 تركلا اذه نم تفاح نك راس لك كوستا اهنا بقلم" يلع

 .473 :بيرغلا ريسفت /168/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا '')

 .194/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /166/28 :يربطلا ريسفت ©

 ناتج ضلاو نان متلا و يشل

 هيلإ دوعي الأ بنذلا كلذ نم بات اذإ هسفن ثدحي :اهاتعم " :168/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 :هبارعأو نآرقلا يناعم / "نوتهدتالو هللا اهيف نوحصنت :يأ" :473 :بيرغلا ريسفت/ "ادبأ

 ."حصنلا يف ةغلاي ةبوت :هاتعم"' 5

 2024 :يولقلا ةيزتا ©

 :اضيأ تانصحملاو تاتصحملا" :187 :بولقلا ةهزن / " تعتمم 8 :يزيطلا يدتمفت ا

 .فئكافعلا

 .196/5 :هيارعاو نآرقلا يتاعم و7

 .172/28 :يربطلا ريسفت

 .(250-251 :هرظنا) يولع نم اع قار نيالا وشلل ,ةننامل# ل ةةلرس نلف يح ستلا لريدل -
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 ,ةرقبلا ةروس يف اهركذ ىلإ ترشأ دق تنك قالطلا ةروس يف ةيآ
 ةثالخ نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو) ىلاعت هلوق يف خسنلا ىركذ دنع
 نع ةينغمالو يل ةيفاك كانهاهركذب ةراشإلا كلترأ ملو < ””(ءورق
 نأ نهلجأ لامحالا تالواو) :ىلاعت هلوق يهو انهاه اهنايب يف ةدايزلا

 .7!(نهلمح نعضي
 تاقلطملاو) ىلاعت هلوق مومع يف لخدي امل هخسان اهنإ :امه دحأ

 امنإ ىلاعت هنإف ءلماحلا ةقلطملا ركذ نم (ءورق ةثالث نهسفنأب ضيرتي
 ءاهريغ نم الماح صخي ملو (نصيرتي تاقلطملا)و ةيآلا هذه يف لاق

 خسنلا اهجرخأ ىتح « ةيآلا مومع تحت تاقلطملا نم لماحلا تيقيف

 ارو (نيلمهح نوضي نأ نولكأ نانفخآلا تالواو]: .'" "ىلاعش هلوقب
 ةقلطملا لماحلا يف يه امنإ (نهلجأ لامحآلا تالوأو) هلوق نأ ءالؤها
 ام نأب ,كلذ ىلع اولدتساو اهنع يفوتملا لماحلا يف تسيلو :ةصاخ
 سيلو ,تاقطملاو قالطلا ىنعم يف وه امنإ ءاهدعب امو ةبيآلا هذه ليق

 وهف ءاهنع يفوتملا مكح امأو اولاق ءاهنع يفوتملل الو ةافولل ركذ هيف
 نوفوتي نيذلاو) :ىلاعت هللا لاق امك . ارشعو رهشأ ةعبرأ صبرتلا
 ”(ارشعو رهشأ ةعيرأ نهسفنأب صيرتي اجاوزأ نور ذيو مكنم
 .سابع نباو ىلع ...مهنم فلسلا نم ةفئاط نع لوقلا اذه ىوريو

 ضر ا

 1 .4 :قالطلا ©
 نبال خوسنملاو خسانلا /380 ,148 :حاضيإلاو /62 :ساحنلل خوسنملاو خسانلا :رظنا 9

 .86 :نآرقلا خساون /55/2 :يبرعلا

 .234 :ةرقبلا '

 يبأل يذمرتلا حيحص حرش يذوحالا ةضراع /30 :بابلا قالطلا باتك ,589 /2 :أطوملا رظنأ
 نبال دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب /(ايرس نييالملل ملعلا راد) 170/5 :يبرعلا نبأ ركب
 .( م1952 /ه1371 :ةرهاقلا ,ةماقتسالا ةعبطم)90/2 :دشر
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 يهو ءاهجوز اهنع تام نإ :لوقي سابع نبإ ناك :ءاطع لاق

 رخآف :اهنع يفوت مث /الماح اهقلط نإو نيلجألا رخآف :لماح (ظ89)

 نأ نهلجأ لامحألا تالوأو) لجو زع هللا لوق نيأف :تلق :نيلجألا

 نأ : يناثلا لوقلاو '”ةافو الب قالطلا يف كلذ : لاقف (نهلمح نعضي

 مومعل خسان ( نهلمح نعصضخي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ) هلوق

 اهركذ مدقتملاو ؛:ةرقبلا ةروس يف نيتللا نيتيآلا يفر وكذملا صبيرتلا

 هللا لوسر لأس هنأ بعك نب يبأ :ثيدحب كلذ ىلع اوجتحاو « لافنآ

 (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأ نع ملسو هيلع هللا ىلص

 يفوتملاو ةقلطملل يه " :لاق ؟اهنع يفوتملاو اثالث ةقلطملل يه ةمهيمأ

 يف اهريغو '”ةملس مأ ثيدح نم تيث امب اضيأ اوجتحاو (””"اهنع

 7 لوخ قادس اننيجؤزأ اهذغ يفوت نيح ثراحلا تنب ةعيبس ةصق

 هللا دبع لئس :لاق هنأ نمحرلا دبع نب يبأ نع 30 :بابلا قالطلا باتك (589/2) :اطوملا ©"

 رخآ سايعلا نبا لاقف اهجور اهنع ىفوتي لماحلا ةأرملا نع ةريره ىبأو سابع نب

 :لاق ةملس يبأ نع :65 :ةروس ريسفتلا باتك (193/6) ىراخبلا حيحص / "...نيلجالا

 اهجوز دعب تدلو ةآرما يف يناتفا :لاقف هدنع سلاج ةريره ىيأو سابع نبأ ىلإ لجر ءاج

 ...نيلجالا رخآ سابع نيا لاقف ةليل نيعبرأب
 300 مانيظمالا قطط 7

 نيمأ دمحم سشن- بعك نب يبأ نع 235/6 :يطويسلل روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا 0

 بابسأ :يدحاولا/ 143/28 :هريسفت يف يربطلا نم لك رخآ هجو نم هجرخأو ثوريبب

 .492 /2 :كر دتسملا يف مكاحلا /246 :لوزنلا

 ةملس يبأ نب ةملس اهنبأب تيذك ,موزخم نبا ةريغملا ني ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ يه

 .(ه9 -

 .(211/8 :ةياصالا /340/7 :ةباغلا دسا /1939 /4 :باعيتسالا)

 قدنخلا دهشودتس نيرشعو سمخ نبا وهو اردب دهش دعس ابأ ىنكي :ةلوخ نب دعسوه ©

 ةايحيف كلذو اهب تامف ةكم ىلإ جرخ ةيملسالا ثراحلا تنب ةعييس جوز وهو ةيبيدحلاو

 :ج :ةياغلا دسا /586/2 :باعيتسالا /297/1 ق/3 :ج :دعس نبا تاقبط) (ص) ىينلا

 .53/3 :ةباصالا م3
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 هانم ةهنلع هللا يلح هللا ل عمت« فلاطمل 17 ككذم

 ةحصل هب جتحي نأ ىلوأ .ثيدحلا اذهو ,22"يجوزتف تللح دق كنإ

 . ا ء ا (3) 1 : 0000 .:
 ةملس مأو ةريره وبآو ٠ دوعسم نبإ : اهنع يفوتملاو ةقلطملا يف ماع

 .!فالتخإ نود ةيقابلا ةنسلا يهو ,نينموملا مأ

 اهيف ءاج ام ركذب باعيتسإلا نم اهقح ةلأسملا هذه تبطعأ دقو

 فلخلاو فلسلا ذخآمب ةعيتمر اثآلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 يف هحعنص يذلا "سوسفنلا قالعأو سومشلا قافآ "باتك يف اهنم

 7 واكل يلصتلاا لوس وفل

 تنب ةرمع ةيمأو :ىصق نيرادلا دبع نب قابسلا ني ثراحلا ني ككعب نب ليانسلا يبأ وه '''

 باعيتسالاالا 5 :ج :دعس نبا تاقيط) .ةرذع ينب نمو رمع يبأ نب رمع ىبأ نب سوأ

 .190/7 :ةباصإلا /156/6 :ةياقلا دس 4

 رظناو / "تئش نم ىحكناف تللح دقو " ظفلب30 :بابلا قالطلا باتك (590/2) أطوملا ©

 باتك (193/191/6) يئاسنلا نتسو /39 بابلا قالطلا باتك 77/7 :يراخبلا حيحص

 36 :قالطلا

 نيقياسلا ادحا يكملا يلذهلا نمحرلا دبع وبأ لفاغ نب ثراحلا نب دوعسم نب هللا دبع وه ©

 يبنلا ىلع نأرقلا ضرع .هتع هللا يضر رمع لبق ملسأ رايكلا ةياحصلا ءاملعو نييردبلاو

 .ه32 :ةنس ةنيدملاب يفوت ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ وهو نيترجهلا رجاه (ص)

 دسأ /43 :يزاريشلا تاقبط 987/3 :باعيتسالا /106/1:ق /3 :ج :دعس نيا تاقيط)

 ةصالخ /233 /4 :ةباصإلا بيذهتلا بيذهت /458 /1 :ةياهنلا ةياغ /384/3 :ةباغلا

 .(214 :لامكلا بيذهت بيذهتلا

 (193/6) يراخبلا حيحصو /30 :بابلا قالطلا باتك (589-590 /2) :أطوملا رظنا

 .155 :حاضيإلا/ 251 ساحنلل خوسنملاو خسانلا /65 :ةروس ريسفتلا باتك

 .ةساردلا يف كلذ قيقحت مدقت دقو ,ىجرزخلا وحلا دبع نبا دمصلا دبع نيرفعج ىبأل رخآ باتك اذه ل
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 :ىلاعت هلوق نأ ىري نيقيرفلا نم ملعلا لهأ رثكأ و (90)

 امنإو ءغسنب سيل (نهلمح نعضي نأ نهلجأ/لامحألا تالوأو)"

 نم ءمومعلا ىلع اتءاج اهنأل نيتيآلا ىنعل صيصختو نايبوه

 تالؤآ رتكذي نيبو: ئلاست هللا ندخ مك «لكحلا كاذ نص مة

 ."'!قالطلا ةروس يف يتلا ةيآلا هذه يف لامحألا

 00 يهو ,كلملاةر وس :نوسمخو عباسلا بزحلا
 :ةسييرغ 0
 7 و نكد مشت قوت" يناقوو هقكاقق هلا را

 ةيدتالا سول
 71 لتكلاو بارا قا (تواَقَت)و 3

 000 نم :يأ (ر وُطَف نم)و

 اا

 .8-380 :حاضمإلا نظنا )

 خسانلا :ةمالس نبا/251 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /61 :خوستملاو خسانلا :مزح نيا ©

 .328/2 :فشكلا /183 :خوستملاو

 .197 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 9 :يربطلا ريسفت ©

 .يناثلا ءزجلا نم 128 :ةحقصلا عجإر ©

 29/1 :ىزيطلا نوسفت/774 وعلا نيت

 نآرقلا يناعم (صنلاب) 374 :بيرغلا ريسفت/ "فالتخالا "170/3 :نآرقلا ضاع هرقل 0.

 ."بارطضاو فالتخا :. /5 :هبارعاو

 .198/5 هبارعاو نآرقلا يناعم /474 :بيرغلا ريسفت /262/2 :نآرقلا زاجم ©

 .47/74 :بيرغلا ريسفت 2021 2نقلا قاما

 4 :بيرغلا ريسفت/ 170/3 :نآرقلا ىناعم ءارفلا 7

 قشنت " :474 :بيرغلا ريسفت / 0 عطقت' :170/3 :نآرقلا فا ةءارفلا 91
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 2م

 ")ادعب :يأ (اًقحس)و 1
 .2ةلهس :ينأ (ًالوُلَذِ)و 5 2 4

 .”'اهبناوج يف :يأ (اهبكانم يف)و 3 1 5 ء امج ص 5

 0 ا واهو ناش نوع

 و وسلا

 .95 :بولقلا ةهزنزن 5 نلوم و دزقلا اح 8

 رظناو /475 :بيرغلا ريسفت /262/2 :نآرقلا زاجم /171/3 :نآرقلا يناعم:ءارفلا 9

 .199 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم

 نومي امك قدك ىلا "4/75 ؟تيرعلا ققسفت/ ”ناحبسلا روعي انك "4262/2 «ناوقلا زاحم 7

 .(صنلاب) 200/5 هبارعاو نآرقلا ىناعم /بهذو ءاجو راد اذإ ءباجسلا

 ْ .475 :بيرغلا ريسفت ©
 .475 :بيرغلا ريسفت /504/2 :نآرقلا يناعم :شفخألا 9

 475 ؛تيرغلا ويسفت 262172 :نازقلا ةاطم 7

 .475 :بيرغلا نيسفت /2/:262 :نآرقلا زاجم 9

 415 ييرعلا نيد 7

 نآرقلا يناعم /(صنلاب) 475 :بيرغلا ريسفت/ " ةبيرق " :382 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا 7

 0- :يأ" :201 /5 :هبارعاو

 475 :بيرغلا ريسفت /504/2 :نآرقلا يتاعم :شفخألا/171 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ''''

 .201 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم

113 



 0 يشل اييشسكاول سن :ىأ (اًدوَغ)و 0

 لاق رهاظ :ريسفتلا يف ءاجوا نويعلا نم راج :يأ (نيعّم)و

 ىري ءامب هريدقت :هريغ لاقو .2نويعلا نم رهظي نأ لاو «جاجزلا

 .نيعلا نم لوعفم هلك اذه يف وهو ”!نيعلاب

 7 يكونو شخ نات اعين انك وسع كام ك
 0 اذإ ءاملا نعم نم هنزو «ليق

 لن يهو « (ملقلاو ن) ةروس

 يف نونلاوج' "”نحراألا تف يذلا فزدملاا ه1 نيس" وق
 تركك دقو ,ةاودلا اهي تاز: ةداتنفو نسحلا لاقو ,(؟!توحلا ةغللا

 فورح نم / ملقلاو نون نأ سابع نيإ لوق نموملا ةروس يف (ظ90)

 /4 :نآرقلا يتاعم شفخألا /262/2 :نآرقلا زاجم /172/3 :نآرقلا يتاعم :ءارقلا '''

 .201 /5 :هيارعأو نآرقلا يناعم /476 :بيرغلا يا

 نم راج نيعم ىتعمو " :هصنو /201 5 :ةكاوغاو.نارقلا يفاعم يف اجحلا جلع نو

 ."نويعلا نم رهظي هنأ ىنعملاو ءرهاظ ريسقتلا ىف ءاجو .نويعلا

 :394/2 :تآرقلا هيارعا لكشم " ارهاظ نويعلا هارت يذلا" : 3/29 :سرطلانوروفكا 97

 ءامب مكبتأي نمف :اذه ىلع ديريدقتف ءاهلبق ءايلا نوكسو اهنوكسل واولا تقذح لب :ليقو"

 ."نيعلاب ىري

 297-476 :بيرغلا ريسفت ©

 ."رثك اذإ ءاملا نعم نم اليعف نيعم نوكي نأ زوجي " :394/2 :نآرقلا بارعا 06

 خسانلا :ةمالس نبا /251 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /61 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا

 .3312/2 :فشكلا/183 :خوسنلاو

 .203/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم/477 :بيرغلا ريسفت 7

 .نانينلا عمجلاو توحلا :نونلا ليق" :217 :بولقلا ةهزن 9

 .15/29 :يربطلا ريسفت /477 :بيرغلا ريسقت ©
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 7 رسم ارك مطقسم ننوكلا 277 د دام د1 )هم
 30. 0 0 4 يه

 ان :يأ (نورطسي)و
 4 5 ل ا ورا ل هد 2

 عوطقم ريغ :يأ (نونمم ريغ)و 3

 اهلل 17 هوز اعلاف قوتفلا| كنا عز نا ناوذفلا مكيأب)و
7( 

 ,ةففلا يكتم اذهنام ىهقلا عاتلارفتلا#نكذو ا

 كادر ىنكاو تاز كوقحف' الو عجم لقص ذل ا مح نودع هل سيل ناقي اهع
 ا :
 .' نونجلا نع

 210) 0 . 5 1 هوه

 4 قاقنلا :ناهدآلاو ءنهادت يأ (نهدتول)و 9

 ريسفت رظنأو /نمحرلا نون وهو برلا ءامسأ نم مسا وه :لاقيو 363 :سابتقملا ريونت (''

 :فئاكلا رجلا نم 10 ةحفيصلا جار.

 .203 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /477 :بيرغلا ريسفت / 264/2 :نآرقلا زاجم 8

 .5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /477 :بيرغلا ريسفت/ 173/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ب

 .477 :بيرغلا ريسفت /246 / .2 :نآرقلا زاجم ©

 ةع بأ لاق" -205> 2 :هيارعأو نآرقلا يناعم/ (نصدلاب) 477 .:نيرغلا نيَشَفَم 9

 نونتفملا مكيأ يف ءابلا "..." كلذك سيلو "..." نوتفملا مكيأ ىنعملا ,حرطلا ءابلا ىنعم

 : "اهلهأ نم دحأ لوق يف ةيبرعلا يف ازئاج اذه سيلو ءاوغل نوكت نأ زوجيال

 255: نيا هه

 0 مول

 ,ىوتقلا يق بهذم ىهو ىنونجملا ىنعمب انهاه نوتفملا ' :173/93:نارقلا يناعم :ءارفلا

 يجرزخلا دنع امك صتلاب) 478 :بيرغلا ريسفت/ " يأر لوقعم هل سيل اولاق امك
 . دحأ ىلإو زع ريغ نم 205 /5 :هيارعإو نآرقلا يناعم؛ ءارفلا ىلإ ابوسنم '

 نم " 264/2 : نآرقلا زاجم /"كنيد يف نيلتولا " : 173/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0

 ةهزن /" كنيذ يف مهل نيلتو نهادت : يأ ": 478 " : 478 : بيرغلا ريسفت /" ةنهادملا

 " قدصلاو ةحصانملا كرتو قفانتلا : ناهذألاو قفانت 63 : بولقلا

(0) 
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 وهف « مسقأ اذإ ءفلحي فلح نم لاعف وه 27 (قّالح ُلُك)و 0

 نب ديلولا :اذه اذهب دارملاو ءفالح :هل ليق كلذ نم ©©رثك اذإف فلاح

 3 : 4ك
 0 يورك رنا

 " لطابلاب فلحلل راثكإ يذ " : 22/29 قولا نييسفكا"!'

 ." ةفم تكا 1نإف" لصالا يف

 331/8 : ريسملا داز يفو /205/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /157 : نآرقلا لكشم ليوأت 8

 سنحألا : ليقو سابع نبأ لوقوهو ةريغملا نب ديلولا هنإ : ليقف . اذه لزت نميف فلتخا .

 " ةتوغي دبع دوسألا : ليقو فيرش نب

 : 478 : بيرغلا نيسفت / "رحجافلا انهام نيهللا * 173/3 ناوقلا نانا فارفلا

0 
 بادع " 47 : :تيرعلا نيدسفت /":سانلا قمهي ىذلا "+ 173/3 < ةترقلا نيا

 " يناثلا باتقي يذلا *+205/8 هئلرعإو نورتلا نتاع

 2005/3 ةيارغا و: تارقلا يناعم : رظناو /478 : بيرغلا ريسفت 9

 .205/5: هبارعإو نآرقلا ىتاعم /478 + تيرغلا ريسفت 7

 ظيلغلا ":383 يديزيلا /" عوضوملا اذه ىق رفاكلا ظفلا " : 264/2 : ةنارقلا زاهي

 : هيارعأو نآرقلا نايت امهلثمو /" يفاجلا ظيلغلا " : 478 : بيرغلا ريسفت /" ىناجلا

5. ْ 0 

 ٠ ريسفتلا يف ءاج هنإ لاقو 206/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /173 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 ْ .(صنلاب) 264 /.2 :نآرقلا زاجم ('9

26 



 فرعي يذلا هنإ : ليقو .,2""هموق ريغ يف يعد :يأ (مينز)و

 :ناتمنز هل ناك اذإ ءمينز سيت :لاقي ءاهتمزي ةاشلا فرعت امك ءرشلاب

 .7هقنع يف ناتقلعملا ناتملحلا امهو

 الع هل لعجنس :يأ (ةمشتس دس)و 16

 */فنألا ىلع :يأ (موُطّرخلا ىلع)و
 0 5 نعطقيل :يأ (اَهَّنُم رصَيَل)ُو 7

)6( 

00 

 حابصلا دنع :يأ (َنيحبصم)و

 !مهمسق يف نوعجري :يأ (َنوُنْدَتِسيِ)و 8
 ذهل لكن «ديوتصلا ظنا هكييطلا ناثنو « ليلا (ميرصلا)و

 مورصملا انه اه ميرصلا ىنعم نإ : ليقو «' 7 حاد نع مود اذه

 دق هنأكف :رمثلا نم اهيف ام بهذ دقو تحيصأ لاق هنأك . عوطقملا :يآ

(10) 

 /159 :نآرقلا لكشم ليوأت / 265/2 :نآرقلا زاجم /172/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ''

 .206 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /478 :بيرغلا ريسفت

 .105 :بولقلا ةهزت /206 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /265 /2 :ارقلا زاجم ©

 .207 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /156 :نآرقلا لكشم ليوأت 0

 .113 :بولقلا ةهزن /207 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /174/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 .207 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /479 :بيرغلا ريسفت 7

 479: نيرعلا وسرق

 نإ :اولوقي ملو اوقرح ":207/5 :هبارعاو آرقلا يناعم/ "اونثتسي مل" :ةحفصلاو هسفن 7

 ."هللا ءاش

 .479 :بيرغلا ريسفت /265 /2 :نآرقلا زاجم /175/3:نآرقلا يناعم :ءارفلا

 /195 :تيكسلا نبأ/ 105 :يناتسجسلا متاح ىبأ /4] :يعمصألا دادضألا يف بتك ةثالث 7

 .479 :بيرغلا ريسفت /386-384 :يديزيلل نآرقلا بيرغ يف كلذكو

 .479 :بيرغلاريسفت ('9
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 أ''نوراستي :يأ (َنوُنَقاَحَتَيِ)َو
 نكي مل اذإ ةنسلا تدراح :لاقي «””عنم ىلع :يأ (دْرَح ىلع)و
 :انضنأ يوحلاو هيل اهل نكي ملاذ ةقاذلا 50 ا

 سب نامل انس ةازلا عيوقتقلا نرعتلا نقدي نكي دقو 1 عمقا

 1 7 نردلا لاف انك هدقكلاو .تيضقلا

 ا"/مهريخ :يأ (ٌمُهْطَسْوَأو
 ريع كل

 ا ل و : يأ نامت ع دعت ود
3 29 

 مهاشغت : يأ (مهفه هرّث)و 43

 ."' '!فارعألا ةروس يف مدقت دق ا سس
12 

 00 ليطأ :يأ (مُهَل يبلمأ)و 4 51391

 .208/5 :هيارعاو نآرقلا يتاعم /479 :بيرغلا ريسقت/265/2 :نآرقلا زاجم '''

 .207 /5 :هبارعاو نآرقلا يتاعم /479 :بيرغلا ريسفت /2565 /.2 :نآرقلا زاجم 9

 .207 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 479 :بيرقلا ريسفت

 .207 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /479 :بيرغلا ريسفت /265 /2 :نآرقلا زاجم

 ىلع يأ (درح ىلع لاقيو "480 :بيرغلا ريسقت/ "بضغ ىلع "266/2 :نآرقلا زاجم
 . "كردلاو كردلا لافي انك اقتل اًمهو.:ةانح

 العف مهريغ :يأ ' 480 :بيرغلا ريسفت /ةما مهلدعا" 384 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا ©

 ."الوق مهلدعاو

 .910/5 :هبارعأو. نآرقلا يناعم /480 :بيرغلا ريسفت/ 177/3 :نآرقلا يناعمك :ءارقلا 7”

 (صنلاب) 481 :بيرقلا ريسفت /266 /2 :نآرقلا زاجم /177/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8

 .210/5 :هيارعاو نآرقلا ىناعم

 .211/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /481 :بيرقلاريسفت /266 /2 :نآرقلا ز زاجم 8

 ."مهثغابن الو اليلق اليلق مهذخأن :يأ":481 :بيرغلا ريسفت (!9

 .لوألا ءزجلا نم 144 :ةحقصلا عجار ''''

 481 ينوقلا رو بقت 1
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 6 !| رد "و

 3 نار نع

 ١ كش : يأ (نيتم)و
 ف وف تاس

 .امغو ابرك ءولمم : يأ (موُظْكم)
 مدقت دقو '”'يلاخلا رفقلاب :يأ (ءارصلاب)و

 هانعم :لاقي '؟"اهمضو ءايلا حتفب ةءارقلا اهتأرق (كَنوُقاَرَيلِوو
 :ءارقلا لاقو 0 اذإ هقلزأو هسأر قلز »* مهلوق نم كنولصأتسي

 هانعم :ليقو «'””مهتويعب كنوبيصي :يأ كنوناتعيل (كنوقلزيل) ىنعم
 , ليق دقو .'لاهيف ينلك ايداك ةرظن نم كنوطوقسي :يأ ؛كنولزي
 ذافنإك لوقلاب همصخ نالف دقنا :لاقي كتذوفنيل (كنوقلزيل) ىنعم
 لا

 .(نيتم يديك نبا مهل يلماو) :ةيآلا يف
 ك8 ةنيرشلا يورو“

 ةعفضلاو هنت 7

 ميظكو مفلا نم" :481 :بيرغلا ريسفت/ " ميظك لثم مغلا نم /266 /2 :نآرقلا زاجم
 ."ايركو امغ ءولمم يأ" :211/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم / " هلثم

 هجوب "266/2 :نآرقلا زاجم/ "ضرألا :ءارعلا":178/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0
 ."رجشالو لبجب اهيف نم ىراوتال يتلا ضرألا" :481 :بيرغلا ريسفت/ "ضرألا

 نم ءايلا مضب (كتوقلز يل) نوقابلا أرقو قلز نم ءايلا حتفب كنوقيلزيل) هدحو عفان أرق 5
 .(213 :ريسيتلا/647 :ةعيسلا باتك) قلزا

 235 :ورقلا ةهزز ا
 اذإ مهدحأ ناك برعلا نأ كلذكو.مهر اصبأب كنوقليل يأ" :179/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8

 الام هللات :لوقيف .لاملا كلذل ضرعتي مث ءاثالث عوجت « نيعلاب هبيصي يأ لاملا ناتعي نأ دارأ
 هللا ىلص هللا لوسري اودارأف .رعاب الإ هنم طقستف رثكأ تيآر أم :ىنعي ءنسحأ الو رثكأ
 ريسفت :رظناو / "هونيعيل هيلإ اورظنو ,هججح لثم انيأرام :!لاقف ,كلذ لثم ملسو هيلع
 .312/5 :هبارعاو نآرقلا ىتاعمو /482 :بيرغلا

 .312/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /484 :بيرغلا ريسفت/ 3 :نآرقلا ىنعم:ءارفلا 7
 ."قالزا كلذ كلو كتوذفنيل (كنوقلزيل )266/2 :نآرقلا زاجم 0

4 
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 .""!ةيكم يهو « ةقاحلا ةروس

 (يأ تقح اهنأل  ةمايقلا ( ُةَّقاَحلا)
 (ة 0000

 5 اهحئاحص :يأرومألا قاوح اهيف

 ."7ةمايقلا (ةعراقلا)و 4

 ةيهادلاو ةيفاعلاك ردصم ىهو .0نايفطلا ينعي (ةيغاّطلا)و

 ع 03 هيد 2

 نأل ءارفلا لاقو تبجو : 9

 و 6

 هيلع تيلاو اذإ ءادلا تمسح لاقي ءاعابت :يأ (اًموسح)و7

 0 ل
 08( ال7

 . لوصأ :ىا (زاجعأ)و

 .("ةيلاب :يأ (ةّيِواَخ)و
 .'" "ءاقب نم : ليقو ءرثأ نم :يأ (ةيقاب نمو

 خسانلا :ةمالس نبا 251 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /62 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا '')

 3337/2: :فرقكلا 184 عوحشتلاو

 ةعاسلا :اولاق " :386 :نآرقلا بيرغ " :يديزيلا / " ةمايقلا " 179/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 ."تقح اهنآل ةمايقلا :483 :بيرغلا ريسفت /بجو يأ قحي قح نم :ملعا هللاو لاقيو
 امل لوقت برعلاو ءازجلاو باوثلا اهيف نأل كلذب تيمس" :179/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 لاق ' :483 :بيرغلا ريسفت/ "دحاو ىنعم يف امهو ةقاحلاو تبره ينم ةقحخلا تفرع

 ."رومألا حئاحص :ىأ رومألا قاوح اهيف نأل ةقاح اهل ليق امنا :ءارفلا

 .162:بولقلا ةهزن /213/5 :هبارعاو آرقلا ىناعم 9

 .313/5 :هبرعاو نآرقلا يناعم /483 :بيرغلا ريسفتا 3 ا 8

 .135 :بولقلا ةهزن /5./313 :هبارعاو نآرقلا يناعم ©

 :هيارعاو نآرقلا يناعم رظناو /383 :بيرغلا ريسفت/ 180/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 0

1/5. 
 .314/5 :هيارعاو نآرقلا يتاعم /483 :بيرغلا ريسفت/267 /2 : نآرقلا زاجم 2

 2183 ةييوكلا ردسفكا

 ريسفت)/ " ةيقب نم ':267/2 :نآرقلا زاجم / "ءاقب نم ":180/3: نآرقلا يناعم :ءارفلا ا

 .كاقب مهل ىرت له :لاقيو ءرثأ :يأ" :483 :بيرغلا
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 .(19ةروكذم ةيلاع :ىأ (ٌةيبار ٌةَدْحآ)و 0
 5 اضم ذل : يأ (ءاَلا افط اَمَل اًنِإ) و 11

 037 « 11“ نع 5 مل »واع 5

 .(اهعامس يفوتست (اهيعّت)و 4 0 9
 .©ةظفاح ةعامس :يأ (ةيعاو)و
 4 ضر الا: مم لابحلاب ثقتنا نكح اتقن <ىأ (اتكدف) 1

' 3 
 ل :يأ (ةّيه هاوزو 16

 .ة!اهيحاون :يأ (اهئاّجرأ نعد 7
 .©9ةدمهلا نم لدي فاكلاو : مكاه :يأ (مؤاه)و 9 90 9 م
 .(19فطق دحاو اهرمث :يأ (اهفوطق)و 3 (10) ., د ع هنا 8

 ال (ةيضاقلا) 31
 .(!لرانلا يلصي هولعج :يأ (هولص)و 31 12 يع ل

 ةديدش ةدئاز ةيمأن" :2767/2 :نآرقلا زاجم/ "ةدئاز ' :181/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0
 .(صنلاي) 484 :بيرغلا ريسفت/ ”ءايرلا نم

 .69 :بولقلا ةهزن /215/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم 7
 .69 :بولقلا ةهزت /215/5 :هيارعاو نآرقلا راق 8

 ."نذألا تعو نم "484 :بيرغلا ريسفت / "اهظفحتل " :181 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 3
 ."ةظفاح نذأ 60 :بولقلا ةهزن/ "تعمس ام ظفحت " :215/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم 9
 91 ينوشلا فوقك
 .(صنلاب)211 :بولقلا ةهزن / "اهققشت :اهيهو ' :181/53 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7
 اهيناوج ىلعأ :484 :بيرغلا ريسفت/ "فورحلاو بناوجلا" :268 /2:نآرقلا زاجم 59

 .اهيحاوتو

 .217/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /484 :بيرغلا ريسفت ا

 484 :نيرغلا نيستا
 .(صتلاب) 318 :هبارعاو نآرقلا يناعم 0120 .484 :بيرغلا ريسفت/ 182/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 11
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 أ" !تعرذ اذإ اهلوط :يأ (اهُعَرَذ)و 2
 منهج لهأ نادبأ نم لسغتي ام ينعي , ةلاسغ :يأ (نيلسغ)و 6

 7 سل

 انذخأل هانعم :ليقو ٠ '”!ةوقلاو ةردقلاب :يأ (نيمّيلاب)و 5

 ظ "قروضا / نم هاتعتف ةيميم نما( ظفأل]

 تام عطقنا اذإف ءطاينلا ىمسي بلقلاب قلعتي قرع (نيتولا)و 6
000 

 .""ادحأل ةقص هتأل زجاح ىنعمب (ٌنيزجاح)و 7

 .""!ةيكم يهو . جراعملا ةر وس

 0 اعد :يأ (ٌلئاس َلأس) 1

 ."”'ءامسلا ىلإ ةكتالملا جراعم :ينعي جردلا اهلصأ (جراَمَادو 3

 .""اهريغو كركلاةروس يف مدقت دق (لهملا)و 8

 95 توولقلا ةفك 7

 .318/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /484 :بيرغلا ريسفت/183 /3 :آرقلا يناعم :ءارقلا 9

 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم/ 4 0 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0

 .229 :بولقلا !ةهزن( 8

 .(صنلاب) 229 :بولقلا ةفّزن

 .318/5 :هبارعاو نآرقلا يتاعم )4 :بيرغلا ريسفت /268 /2 :نآرقلا زاجم ()

 /507/2 :نآرقلا يناعم :شفخألا /268 /2 :نآرقلا زاجم / 183/3 :نآرقلا ىئاعم :ءارفلا

 .318/5 :هبارعاو نآرقلا ىناعم

 خسانلا :ةمالس نبا / 251 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /62 :خوسنملاو خسانلا 57 ني

 .334:فشكلا/184 :خوسنملاو

 .319/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /385 :بيرقلا ريسفت/183 /3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا ©

 :هيارعأو نآرقلا يناعم رظتاو /485 :بيرغلا ريسفت/ 184/3 :نآرقلا ا هال

00/5 
 .يناثلا ءزجلا نم 77 :ةحفصلا عجار !'9
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 .(!7فوصلا (نهعلا)و 9 1) . 6
 2 )و م يب يافا ع

 1 23( 5 ش 5 هع 8 مع

 ." مهنوفرعي :يأ (مهنورصبي)و
 هنم نوندألا هتريشع :يأ (هتليص )و

 .©هنهج ءامسأ نم مسا (ىظل)و 5
 161 و ادوعلاو سو قولا ةولك قو كلل ن6
 .””ءاعولا يف هلعج :يأ (ىعوأف)و 18
 (5)ءدحلا ءاوسأ وهو ,عالهلا نم عزجلا ديدش :يأ (اًعوله)و 19

 2 وجضلا هانعم نإ :ليق

04) 

 .220/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / 485 :بيرغلا ريسفت 7
 يناعم /485 :بيرغلا ريسفت /269 /2 :نآرقلا زاجم / 154/3 نءآرقلا يناعم :ءارفلا 2

 .220 /5 :هبارعاو نآرقلا

 :هيأرعاو نآرقلا يناعم 5 5 ريسفت / 154/3 :هيارعإو نآرقلا يناعم ل
5/. 

 /" يمتني هيلإ يذلا هئابآ رغصأ يه' :بيرغلا ريسقت/ 184/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5
 ةليبقلا نود :389 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا/ "هيوؤت يتلا .ذخف "269/2 :نآرقلا زاجم
 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/ نوندألا هتريشع ' :485 :بيرغلا ريسفت / "هيلإ هئابآ ىندأ
 فن هتلندك ندا "220

 .171 :بولقلا ةهزن /185/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ََت
 يناعم / 486 :بيرغلا ريسفت /269 /2 :نآرقلا زاجم / 185/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8

 .221 /5 :هيارعاو نآرقلا

 .24 :بولقلا ةهزن /185/3: نآرقلا يناعم :ءارفلا َ
 .222/5 :هيارعإو نآرقلا يتاعم /486 :بيرغلا ريسفت /270/2 :نآرقلا ناجم 5
 .دحأ ىلإ وزع نود 486 :بيرغلا ريسفت يف هلقنو / 185/3 :نآرقلا يناعم اوفا 7"
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 0 0 ب ماخاب هع ني

 هب
)202 

0 5 
 ِ هك أ (اوشعتسا) 7

 260ج

خملا ىلع اوماقأ : يأ (اوراخارو
 ةيص

 واكل :يأ (نوجرت)و 13

 ة :يأ (اًراَقَو)و

 مث ,ةفطن مهقلخ ينعي اهنإ :ليقو .ايورض :يأ (ان اَوْطآ) و

 عامج :270/2 نآرقلا زاجم / "تاعامجلا .قلحلا" :186/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا (!'

 ناآرقلا يناعم / " تاعامج" 6 :بيرغلا ريسفت/ " ةقرفت يف تاعامج يهو "-.."ةزع

 148 :بولقلا ةهزن/ "ةزع عمج نيزعو ةعامج ةعامجو ءاقلح اقلح " 010 :ةيارعاو

 .(صنخلاي)
 .224/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /486 :بيرفلا ريسقت

 يناعم/ 486 بيرقلا ريسفت/270/2 : نآرقلا زاجم/186/3:نآرقلا يناعم داو 3

 2245 هبازه و ةزرقلا

 خسانلا :ةمالس نبا 251 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /62 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا

 330 :فشكلا /185 :خوستملاو

 .38 :بولقلا ةهزن /228/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم ©

 :271/2 :نآرقلا زاجم / "مههكرش ىلع اوتكس :يأ " :188 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 ةهزن/ "هنم ةبوت اووني ملو اوماقأ" :228 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/ "هيلع اوماقأ"

 .(صنلاب) 24 :بولقلا

 يناعم/ 487 بيرغلا ريسفت/271/2 :نآرقلا زاجم/188/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

 .229 /5 :هيارعإو نآرقلا

 229/31 ةيازعإو:ةترقلا يناعم/487 :بيرغلا ريسفت/ 188/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا ©

 .487 :بيرقغلا ريسفت نس 19)
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 . ماع ىف ةفيضم مك :ةقلع
 وهف ءنيتيش نيب حتف لكو جف اهدحاو كلاسم :يأ (اجاجف)و 0

2( 
 ا :يآ (اًراَبُك)و 2 م

 (49رسَتَو ثوُعَيو اعوسو ادو"ى 3

 .””برعلا ىلإ تريصت مث حون موقل
 7012 انباع ناك ادخل نأ(: نذر

 ."اكاله :يأ (اًراَبَتِ)و 8

 تتناك مانصأ هذه لك

 ا

 ةخوسنم
 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 نافع ايكيا هلال 17 توما ىف نم دمار يلا و
 فيسات ثييستلااهذإ لق فق بةنآلا "19" يووم ةعادتتلا لب "كوفي
 .229 /5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /487 :بيرغلا ريسفت/ 188/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 71

 /5 :هبارعإو آرقلا يناعم / "ةعساولا قرطلا يهو جن اهدحاو قرط " :نآرقلا يناعم :ءارفلا ب
 .(صنخلاب) 157 :بولقلا ةهزن / " ةنيب اقرط " :يأ" 230

 يناعم 487 :بيرغلا ريسفت/271/2 :نآرقلا زاجم/ 189/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0
 اعاوس الو ادو نرذثالو مكتهلا نرذتال اولاقو) :ةيآلا يف 13/230/5 :هبارعإو نآرقلا

 .(ارسنو قوعيو ثوغيالو

 يناعم /488 :بيرغلا ريسفت /271/2 :نآرقلا زاجم/ 189/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 58
 .231/5 :هيارعإو نآرقلا

 .231/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /488 :بيرغلا ريسفت /271 /2 :نآرقلا ز ا
 .231/5 هبارعإو نآرقلا يناعم /488 :بيرغلا ريسفت/271 /2 :نآرقلا زاجم 90

 .233/35 :هبارعاو نآرقلا يناعم /488 :بيرغلا ريسفت /271/2 :نآرقلا زاجم 5
 .16 :كلملا 9

 .398 /22 :خوسنملاو خسانلا يف يبرعلا نيا هلثمو بيبح نبا ىلإ هبسنو 381 :حاضيإلا 5
 46 ؛نمقلا
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 ةدشلا تايآو .”7فيسلا ةيآب تاخوسنم يه/ تايآلا هذه (و92)

 ةملسملا تايآ خسنت لاتقلاو ةدشلا تايآ نأ مدقت امك داهجلاب رمألاو

 .نيللاو

 نفكر نإ لاق" اخ اريص ا"”ريصاف) :ىلاعت هلوقو

 7-00 اهنإ : ليقو (*!ةظلغلاب رمأآلاو لاتقلا بايآب حوسنم

عم قح مهلاومأ يف نيذلا ) : ىلاعت هلوقو
 لئاسلل مول

 ."”(مورحملاو

 381 عافني )

 .44 :ملقلا 2

 .48 :اهسفن 0

 ..42 :عيراعملا

 نبا/ 183-184 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نبا/61-62 :خوسنللو خسانلا :هزح نبا

 ةر وس نم 42و ملقلا ةروس نم 8 :نيتيآلل ةبسنلاب 3997/2: خوتتتمللاو خسانلا :ىبرعلا

 ."هيف خسن ال اذهو" :ملقلا ةروس نم 44 :ةيآلت ةيسنلاب لاقو جراعملا

 حاز لالا 8 06

 53 ماعلا 17

سنملاو خسانلا/ 381 :حاضيإلا /251 :خوسنملاو خسانلا :ساحتلا 9
 :يبرعلا نبال خو

2. 

 .381 :حاضيإلا/ 51 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا 9

 .24-25 :جراعملا (9
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 دقو. ءاكزلاو ةففوستماا بكا (تايزئاذلاو) ةراوش نق وقتا
 يطول :لوقلا ضنا يلع انا كول زق 2 هم هد : 5 5-0-7 : 9

 هو كلا وس :لوسمخو نماثلا بزحلا
 ا

 ."ةرضحلا ىلإ ةتالثلا ينام نفت

 3 وم هدييو حل

 ا/'انناطلس ليقو  انلهاج :يأ (اًنهيفس)و 4

 .""لاقملا "ىف وجت :ىأ ( اًططش)و

نيد يف قشري :لاقب ةنمو ٠ «بدعلا هلصأو ءلالض : يأ (اًقشر
 )5 ه

 ا امجنا : يأ (اًيهش)و 8

 .2""مجرلل هب دصر ام :يأ (ادصر اًبلَهش)و 9

 :حاضبالا /25 ] ساحجنلل خوسنملاو خساتلا :رظناو ع نجلا | ده نم 43 ةحفصلا ا 60

 4010 1 يبرعلا نبال خوستملاو خسامل / 381

3 00 062. 

 : 272/2 نآرقلازاجم / "اند لالج" دهاجم نع :192/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 ةداتق لاقو ءانير لالج : دهاجم لاق" : 489 : بيرغلا ريسفت / "هئاطلسو انير كلمالع"

 ! تاطلسو ةكلم ةديبع وبأ لاقو و هتمظع

 وحاديو س.دتدإ وش ]107/29 : ىربطلا ريمدقت يفوى / / " انلهاج * 489 . بيرغلا ريسف ا

 . "ليواتلا لهأ لأق كلذ ىف انلق دولا

 59 2 بيرغلا ريسفت 3

 50 ء. 8

 .ةحفشلاو دقو 5 8
)160( 
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 لكل لاقي « ميدألا يف هلصأو ةدق اه دحاو اقرف :يأ (اددق)و 11

 0 و هاو ول فلل عطق ام

 . "فلا نأ من115

 .7باوثلا نم اننضقك وا 0 13
 4 1 د م

 نورئاجلا ولسا

60 
 اودصقو اوخوت :يأ 05 )و

 7 ده هو

 ا لا فير عكا تول وي
2 

 اريثك : يأ (اقدغإ)و

 : ث ١ دا سس (9) 6
 انه ( ةقيرطلا) نإ : ليق دقو ' دحلل :يأ (مهتتفَتل)و 7

 : يأ" 480 : بيرغلا ريسفت / "انؤاوهأ ةقلتخم اقرف " 119373 - نارقلا يناعم : ءارفلا ''

 : بولقلا ةهزن / "عطقو ةعطق ةلزنمب يهو ةدق عمج ددقلاو ءانؤاوهأ ةفلتخم اقرف انك

0 

 241900: تيوكلا رست رنيسقب 0

 .490 : بيرغلا ريسفت /193 /3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 4907: تيرعلا نصت 193 319: فازقلا قاع ةقارقلا 4

 .235/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /490 : بيرقلا ريسفت /13/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 يأ " 490 : بيرغلا ريسفت / " هوعبتاو ىدهلا أوما" : 193/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا كك

 / "دشرلاو قحلا ةقيرط اودصق ينعي * : 235/5 : هبارعإو آرقلا يناعم / "هومأو هوخوت

 .ءيشلل دصقلا : يرحتلاو ءاودمعتو أوحوت : يأ" 60 بولقلا ةهزؤن

 نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاقو /490 : بيرغلا ريسفت /193/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 ىلع اوماقتسا ىل ينعي هنإ ليق دقو" ... "ىدهلا قيرط يه“ : 236 - 235 /5 : هيبارعإو

 ىدهلا قيرط ةقيرطلاب ينعي نوكي نأ ريسفتلا رثكأ وهو راتخي يذلاو " .. "رفكلا ةقرط

 .":.. ماللاو فلآلاب ةفرعم ةقيرطلا نأل

 .230/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /490 : بيرغلا ريسفت /393 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا 9

 .نتف ةدأم : بغارلا تادرقم : رظنأ *

(3) 
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75 1 
 !ىدهلا ةقيرط

00000 
 : مهربتخنل (مهنتفنل) ىدنعم ناو

 . :يأ (هكلسُت)و

 قش اذإ ءيشلا يندعصت لاقي ءاقاش ابعص :يأ (اًدعص)و
)04 0 

 (ظ92) :ليقو ,”!اهيف يلصي يتلا ةفورعملا يه (دجاَسملا ّنأ)و ١ بهز خد 00 م 7 (53 5 5

 نأو اذه ىلع هانعم نوكيف ءايرضمو ابرض ضرألا يف تبرض :لوقت

 اذخا تلتكح هلو نالكيرلاو :ناتيكارلاو «نادنلاو هفئالا و. ةيدحتلا نانشنإلا

 ا لل ل سم

 .""!ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ينعي (هّللا ُدْبَع َماَقِ)

 اهدحاوو نارقلا عامتسا يل اصرح هب 5 اعطَق :ىأ (اديل)و

 را ل للا يهو ةدبل

 وعنا (اذكتلكاو .

 هبارعإو نآرقلا يناعم : 235/5 - 236.

 © هبارعإو انرقلا يناعم /491 : بيرغلا ريسفت /393 : نآرقلا بيرغ : ئديزيلا : 236/5.

 2قارقلا لكشم ليواتا7

 هبارعإو نآرقلا يناعم /491 : بيرغلا ريسفت / ةحفصلاو هسفن : 236/5.

 تولقلا ةهؤزاا + 148.

 © بيرغلا نيسفت /433 : نآرقلا لكشم ليوات : 491.
  7بولقلا ةهزن /236/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /194/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا : 184.

  9بيرغلا ريسفت /433 : نآرقلا لكشم ليوأت /194/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا : 491/

 هبارعإو نآرقلا يناعم : 5/ 227.

  7."الثؤمو الدعم : يأ" 492 : بيرغلا ريسفت / "ًأجلم " 95/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا
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 ."!7ةياغ :يأ (اَدَّمآْلو 2
2 

 . مبا عب دف واكل م

 . ةيكم يهو لمزملا ةروس
 7 5 رو 0
 كنآ ملعي كير نإ)هلوق نم يهو .ةنيدملاب تلزن ,ةدحاو ةيآلا

 .٠ ةر وسلا رخآ لا هل موقت

 ا هلصأو .هبايث يف فتلملا (ُلّمْزُّخا )و 1

”فورحلا ىلع لهمتو نيب :يأ (لتَ)و 4
 ةروس يف ركذ دقو .“ 

00( 

 1 مالا يأ !*!(لْيَّللا ًةيشاَن)و 6

 مايقلل ًاطوأ ليللا ةئشان نأ ينعي ءامايق تبتأ :يأ (اًنْطَو دشأ)و

 50يوم ق1 ناقل وع ىديزيلا '')

 / 492 : بيرغلا ريسفت /344 : 00 ءاروزإ ا

 كمل هبارعإو نآرقلا يناعت

 / ةيكم : امهالك 186 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس : نبا/602 : خوستملاو خسانلا : مزح نبا ©

 / ةيندم اهرخآ نم نيتيآ الخ ام ةبكم : 0-25 هيارعإو نآرقلا يناعم يف جاجزلا لاقو

 نيتيآلا ينعي (ض) سابع نيا نع ايورم كلذ لكم 251 خوسنملاو خسانلا يف ساحنلا لاقو

 نإ) هلوق يه ةنيدملاب تلزن ةيأ ىوش ةبكم : 344 /2 فشكلا يف يكم لاق و / 3 2

 هيض

00 

 يناعم /493 :بيرغلا ريسفت/273/2 :نارقلا ناعم 19673 :ةاؤقلا ضاعف ءازفلا 7

 20 ا نآرقلا

 13 :هبارعاو نآرقلا يناعم / "السرت كنيه ىلع هأرق“"“ 3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 فورحلا :عيمج نيبت نأب متي امنا : نارقلا يف لعجي نأب متيال نييبتلاو "انييبت هنيم "0

 . "عابشالا يف اهقح يفوتو

 .يناثلا ءزجلا نم 70 ةحفصلا عجار (7

 .440/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم (صتلاب) 493 :بيرغلا ريسفت 9

 21015 ةيرغاو فررقلا يناعم /493 :بيرغلا ريسفت/273 /2 :نآرقلا 1 9

740 



 .""اراهتلا تاعانس نم ىلصملا ىلع لهستو ا ْ
2 

 3 غرفت بولقلاو .أدهت هيف تاوصألا نأ ينعي الوق :يأ (ًاليق)و

3-5 
 هل

20:12 

 5 نآرقلل
 . ليك وه نش اهريضتو ادادتفا :ىا اكسو 7

 (4) عا 00
 1 عطقنا :يا (لثبت)و 8

 .” ليف اهدحاو اورق: ىا لاكن
 "/قولحلا هب صغت :يأ (ةّصْغ)و 3
 نما 2

 (ةرل
 الئاس :يأ (اليهم)و

210( 

 ىلع لقثا يأ" :493 :بيرغلا ريسفت/ "امايق تبثا يه" :197/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ١'(

 يف نيبأو مايقلا يف غلبأ * :240/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / "راهنلا تاعاس نم يلصملا

 .(صنلاب) 25 :بولقلا ةهزن / "... لوقلا

 .493 :بيرغلا ريسقت /273/2 :نآرقلا زاجم/197 /3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا ©

 .394 :بيرغلا ريسفت/ 197 /3 :نآرقلا تا ةءاوقلا 3

 .241 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /394 :بيرغلا ريسفت/ 198 /3 :نآرقلا 0 :عاوفلإ

 .241 /5 :هيارعإو نآرقلا يناعم / 494 :بيرغلا نيه (083 12: ورقلا 0

 هبف صغت" :494 :بيرغلا ريسفت/قلحلا يف غوسيال " :273/2 :نآرقلا زاجم

 مهل سيل) لجو زع لاق امك عيرضلا مهماعط " 242/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / "قولحلا

 ." جسوعلاك كوش وهو قرشلا وهو (عيرض نمالا ماعط

 .4442 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /494 :بيرغلا ريسفت " 195/3 :نآرقلا ىناعم :ءارقلا "7

 :بيرغلا ريسفت/ "هالعأ كيلع لاهنيف هلفسا كرحتي يذلا" 195/3 :نآرقلا ا 5

 ؛لويهم ليهم لصاو .ليسي دق الئاس ,242/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / (صنلاب 4

 . ليهم رثكألاو ليسم بوبصم يأ لويهم بارتو ليهم بارت :لاقي

 .494 :بيرغلا ريسفت /273 /2 :نآرقلا زاجم 0

 3 سأرلا ضيبألا قوفغفو « بشن أ عمج" :1 4 :بولقلا ةهزن 0090(
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0 0 5 1 
 ا م :ىا رطفنم)و 18

 (©هدقيطت :يآ (ةوصحت)و 0

 .”!ةيكم يهو رثدملا ةروس
 .”!هان اذإ هبايثب رثدملا (ُرْكدْما)و ١

 :ليقو «"7بونذلا نم رهط كسفن :يأ (ْرْهَطَف كّباّيت)َو 4 (و93)
 7 يا ل ا

 ار ذاغب نعتالا ء[ تحج: هلاقتفا كلا نع قاس سساننع نبأ نا عتق
 0 3 مايقلا نوف :فعهشس اها ةنلاقوب تا" كانكلا نهند نواعلا قاف

2 

 .243 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /494 :بيرغلا ريسفت /274/2:نآرقلا زاجم أ''

 404 :نيرقلا وسب 9
 .494 :بيرقلا ريسفت/ 199 /3 :نآرقلا ىناعم :ءارقلا ©

 خسلنلا ةمالس نيا /253 خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /63 :خوسنملاو خسانلا امرك ل7

 .347/2 :فشكلا /189 :خوسنملاو
 ريسفت /395 :بيرغلا ريسفت /275 /2 :نآرقلا زاجم /200/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا

 .144/29 :يريطلا
 .495 :بيرغلا ريسفت/ 142 :نآرقلا ليوأت/398 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا

 .(صنلاب) 67 :بولقلا ةهزن/ رهطف كسفن :يأ:245 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم

 :هبارعاو نآرقلا يناعم يف جاجزلا كلذكو /وزع ريغ نم /200/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 9

 :بولقلا ةهزن يف زيزع نباو 495 :بيرغلا ريسفت يف ةبيتق نبأ نم لك ءزعو 5
 يأ رجضلاو ةنايخلاو ردغلا نم كبلق :372 :سابقملا ريونت يف ءاجو /سابع نبا ىلإ 8
 .بلعلا رهاط نك

 ناقتإلا يف يطويسلا هدر وي ملو /145 ,144/29:يربطلا ريسفت/495 :بيرغلا ريسفت '”'

 .قر زآلا نيا لئأسم نمض
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 . قا يوك نمالو كفل اع توتال هللا فهن قإو

 الو روجف الو بذك ىلع كبايث سبلتال :هانعم 27:ةنييع نبإ لاقو
 ههادخلا هلع  ةيرمسلا لاق ٠ رهاط كانو اةيدملا هقانز ردع

 كيايث لسغأ هانعم :نيريس نبإ لاقو 2هحير لصأ دقو هبوث
 بايشلا ريصقت نإف رصقف كبايث : هانعم :ءالؤه ريغ لاقو .”'ءاملاب
 0 يلا باع ورا هانعسبا لافتا هزنلا نه كو." ويقف

 :ريسملا داز /145 /29 يربطلا ريسفقت يف يفقثلا ةملس نب ناليغ ىلإ تيبلا اذه بسني '7

 :ىلاتلاك تيبلا اوبر وأ دقو 5886/5 :ةباصإلا 8
 نقتإ ةردخ قفل كينيا رجاف بوثال هللا دمحب ينإو

 هدنعو فئاطلا موي ملسأو مالسإلا كردأ يلهاج رعاش يفقثلا ةماس نب ناليغ وه رعاشلاو

  .ةتس تراصف اعيرأ نهنم راتخي نأ (ص)يبتلا هرمأف ةوسن رشع

 2010/35 :يناغألا يناهفصألا جرفلا وبأ /269/1 :ءارعشلا لوحف تاقبط :مالس نيا)

 .330/5 :ةباصإلا /343 /4 :ةياغلا دسأ /1256 /3 :باعيتسإلا

 مامإلا نوعألا يكملا مث يفوكلا يلالهلا دمحم وبأ نوميم نارمع يبأ نب ةنييع نب نايفس ىه 7
 .ه198 :ةنس يقوتو /ه 107 ةنس دلو روهشملا

 /117/4 :بيذهتلا بيذهت/308/1 :ةياهنلا ةياغ/32/1 :ق/1 :ج :ليدعتلاو حرجلا)

 .(190/1 :نيرسفملا تاقبط /145 :لامكلا بيذهت ةصالخ

 .(صنلاب) 495 :بيرغلا ريسفت
 رايكدحأو ءالمعو املع هتامز ماما ءيرصبلا نب دعس ويأ راسي نسحلا يبأ ني نسحلا وه
 .ه110 :ةنس يفوتو /ه21 :ةنس (ص) باطخلا نب رمع 7-0 دلو :نيعياتلا

 ةياغ 71/1 :ظافحلا ةركذت /87 :يزاريشلا تاقبط/128/1ق /7 :ج :دعس نبا تاقبط)

 تاقيط /66 :لامكلا بيذهت بيذهت ةصالخ /263 /2 :بيذهتلا بيذهت /235 /1 :ةياهنلا

 .(147/1 :نيرسفملا

 .(صنلاب) 495 :بيرغلا ريسفت (©'
 .(صنلاب) 68 :بولقلا ةهزن 9
 .245 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /495 :بيرغلا ريسفت/200/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0

 :بولقلا ةهزن " حلصأف كلمعو ؛رهطف كبايثو :لاقيو " :200/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 ."حلصأف كلمعو هانعم :ءارفلا لاق" 7
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ةيانك 88 زجرل)و
 هلصأو ,ناثوألا نع 

2 نأيد مدقت دقو 1 باذعلا
 

 (رثكتسُك ندمتال]و
0 ائيش يطعتال : يأ

 ا 

يصلان (روقاَنلا يف َرقُت)و
" 

)035 

5 

6 

8 

 نيديبو لام نود ادرق : يأ (اذيحو)و 11

 نيكل سا

 هل ناكو ؛ةريغملا نب ديلولا كلذب ينعي اروضح :يأ (اًدوُهَُش)و

 ا هيقعلا دوعصلا 06 1 0 : ىأ (اذوعصو)

 'باذعلا :يبلكلا هرسقو «ناثوألا :(زجرلا)و دهاجم رسف :201 /3 :نآرقلا نياعم :ءارفلا

 ؛دحاو امهانعمو ءارلا مضي تكرقو ءارلا يركب " 245/5 :هبارعاو نآرقلا ندعاعم /

 ."باذعلا ةغللا يف زجراو .ناثوألا ةدابع رجها امهليوأتو

 1 .لوألا ءزجلا نم 140 :ةحفصلا عجار ©

 يناعم /496 بيرغلا ريسفت /275/3 :نآرقلا زاجم/201/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 24515 هيارفاو تاوقلا

 :399 :ناذقلا تيؤغ :عايزيلا* نيتكفتلا قو انك :لاقي " :201/3 :آرقلا يناعم :ءارفلا

 نآرقلا يناعم / "ةخفن لوأ روصلايف خفت :يأ" 496 :بيرغلا ريسفت/ " ر وصلا يف خفن"

 ."”روصلا يف خفني موب ”..." ر وصلا :روقانلا " 246/5 :هيارعإو

 .496 :بيرغلا ريسفت /201/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

 ."هنع عطقنم ريغ لام " :246 /5 :خهبارعاوآرقلا يناعم / (ضنلاب)] 496. :بيرقلا ودسفت 9

 .246 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /496 :بيرغلا ريسفت /201/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا "7

 .496 :بيرغلا ريسفت /275 /2 :نآرقلا زاجم

 " هلمحأس" 246 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / (صنخلاب) 496 :بيرغلا ريسفت ا"

 .246 /5 :هبرعاو نآرقلا يناعم * 496 :بيرغلا ريسفت

 :ينعي !دوعص " :130 بولقلا ةهزن / ' ةقاشلا ةبقعلا دوعصلاو"' 6 ةديوكلا سسك

 ."ةطاش ةبقع ططش ةدام :ةغالبلا ساسأ ' ةقاش 5 ةيقع

 هب (10)
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5 
 هد 3 2

 هنع هنولأسب 00
 لاس ل

 .2نعل :يأ (نَدَق فيك لتق)و 9
 7 نلق :ىأ (َسْبَع)و 21

 ."ةديدش ةيهاركب رظن :يأ (رَسَب)و 2
 . 57 تزدغ اذإ سمشلا هتحأل ؛لاقي' ةزيغم يآ (ةحاول) و9

 معا ف سرع

 نم لحجر لاق اذه لزن امل هنأ ىوري (رْشَع ةّعستت اَهيَلَعِ)و 3

 لا ل دات :نيدفإ قوقكاو: ليقع .ةعددس ةكيفكأ ذأ 000

 (8) (ِةكمولَم ًالاراّثلا باَحْصَأ اَنْلَعَج اَمَو)

 قلخلا اذه/نوقيطيف رشع ةعست امو :اولاق ق مهنأل (ظ93)

 .247 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /496 :بيرغلا ريسفت -202/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 6

 .246 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /بيرغلا ريسفت -202/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا َّ

 .بطق :496 :بيرغلا ريسفت -ههجو سبع :202/ 3 نآرقلا يناعم :ءارفلا 93

 399 :نآرقلا بيرغ يديزيلا /ناميإلا نع اربكتسك حلك :202/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 .هرك :496 :بيرغلا ريسفت- ملاكلا :رسابلا

 /ةريغمك :275/2 :نآرقلا زاجم /اهقارحإب ةرشبلا دوست :203/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8

 ريسفت /هتريغ اذإ سمشلا هتجحول :لاقي دولجلل ةريغم :399 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا

 .هتريغ اذإ سمشلا تحال :لاقي ,مهل ةريغم يأ :496 :بيرغلا

 -203 /203 /3 :ج ءارفلل نآرقلا يناعم :يف امك نيدشألا انأ/ ىنكي عمج ينب لجر وه ©
4 

 .497 :بيرغلا ريسفت-204/3 :نآرقلايناعم :ءارفلا 9

1 

 يورو
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 د0 عاج

 6 ع 0 7

 7 م

 عرق مج يكلي

09) 

56 
| 7 0 

3 0 

 ايوب

 م م يي ١١ حيا ما

 من لح

 ١ 4 5 ارد 5

 ةر وعذم ةرقان :ىأ (ةرفنتسم
2 

 497 ةننييرقلا لوسزك 1

 :بيرغلا ريسقت يف لاق
 .ةداتق لوق اذه هيبات# ىق

 173 يونقلا 01 0

 :عبسلا نآرقلا يف ةجحلا:هيولاخ نيا- 400 :نآرقلا بيرغ يديزيلا /276 /2 :نآرقلا 5

 ام انلا لهأ ةدع تقفاو نيح (باتكلا اوتوأ نيذلا نيقتسيلإ 7

 زاجم

._335 

 عفان أرقو ؛لادلا حتفب (ريد اذإ) مصاع نع ركب وبأو يئاسكلاو رمع ىبأو ريثك نباأرق

 .(216 :رسيتلا /659 :ةعيسلا باتك) لادلا نيكستب (ربدأ اذإ) ةزمحو مصاع نع صقحو

 :هيولاخ نيا -479 بيرغلا ريسفت -399 :نآرقلا بيرغ يديزيلا -275 /2 :نآرقلا زاجم 6

 .347/2 :فشكلا :يكم /734 تاءارقلا ةجح ةعرز وبأ/355 :عبسلا تاءارقلا ىف ةجحلا

 .168 :بولقلا ةهزن -7 :قازغلا 0

 .113 :بولقلا ةهزن-498 :بيرغلا ريسفت ©

 .498 بيرغلا ريسفت-400 :نآرقلا بيرغ يديزيلا-276 /2 :نآرقلا زاجم
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 ,(!)ةامرلا مهنإ : ليق دقو ءدسألا نم :يأ (ةّرَّوِسَق نم)و كا
 نوكيو ,27مهتاوصأو سانلا سح ةروسقلا نأ سابع نبإ نع يورو
 .©رهقلا وهو رسقلا نم ةلوعف ةروسق

 .(نارقلا ينعي, "”(ةركذت ُهَّنِإ)و 4

 .(©ةيكم يهو «ةمايقلا ةر وس
 نم مالكل در انه (ال) نأ نييوحنلا نم ةعامج ركذ (مسقأال)و |

 مويب مسقأ مث , كلذك رمألا سيل :يأ(ال) : مهل ليقف ثعبلا ل
 , ةروس لوأ يف تناك نإو ةدئاز (ال) نأ ركذ نم مهنمو ,2"!ثعسبلا
 ,()ةدحاو ةروس هنأك ءضعبب هضعب لصتم هلك نآرقلا نإف

 .©!ةمايقلا يف اهسفن مولت :يأ (ةّماَوُللا)و 2
 2100 يناس ا (هناتكزو 4

 ةشيحلا ناسلي دسألا ةروسقلا" :هل ليق هنأ ةمركع نع 206 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0
 ةحفصلا يف اضيأ ءارفلا لاقو / " ةسبنع :ةشبحلا ناسلب دسألاو ةامرلا :ةروسقلا :لاقف
 /2 :نآرقلا زاجم /دسألا وه هدانساب يبلكلا لاقو .ةامرلا اهتإ :لاقي .ةر وسقلاو اهسفن
 نم" :(نيلالجلا شماهب 243 /2) :لثبقلا تاغل :مالس نب مساقلا ديبع:قبأ / "قببألا" 6
 .(صتلاب) :250/5 :هبارعإو هبارعإو نآرقلا يناعم / " شيرق ةغلب دسألا ءامسأ

 مهسح ىنعي سانلا زكر وه :لاق سايع نبا نأ ةبييع نبا ىود د ' 498 :بيرغلا ريسفت .
 " .مهتاوصأو

 219 نيل ريسقلا
 . "ةركذت اهنإ" لصألا ىف 9
 .498:بيرغلا ريسفت -516/2 :نآرقلا يناعم :شفخألا /206 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 3
 خسانلا :ةمالس نيا /253 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /63 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا 5

 ' .349 /2 :فشكلا /190 :خوسنملاو
 .251 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /499 :بيرغلا ريسفت /27 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5
 .349 /2 فشكلا /221 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم / 46-247 قل نكقو لوواكا"
 .251 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / 499 :بيرغلا ريسفت /208 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

 .499 :بيرغلا ريسفت /346 :نآرقلا لكشم ليوأت /208 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفل
 ا 010(
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 أمب رفكيل :ليق دقو يلا نوحبف :يأ (هَم ماَمَأ رجفيل)و 5

 4)ع 3 50 5 ا رم محم
 سكي ( قرب ] "ارق قدور." وكم ىلا هازل قتن 7

 90 .شهد ادم فعالا

 0006 : ىأ (ف فسخ)و 8

 .'"امهرون باهذ يف ينعي (ُرَمَقلاو ُسْمّتشلا َعِمُجِ)و 9
 د 0 ماو ءاجلمال :يأ أ يدل 11

80 

(10) 
 . كك

 مخ

 لعب 0 هنس نم :يأ (رخآو) 06

 ىلع ناسنإلا نم :يأ (ةرسيصب هسْفَن ىَلَع ْناَسْنِإلا لّب)إو 4
 نودهشي هحار وج :يأ :ديهش ىنعمب ةريصب نأكف . ةريصب نيع هسفن

 نب ديعس لوق هنأ امهيفو 346 :نآرقلالكشم لسوأت /208/3 :نارقلا يقاغما ةارقلا 5

 .دحأ ىلإ ىزع نم 252/5 :هيارعاو نآرقلا ىناعم /ريبج

 .252/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/347 :نآرقلا لكشم ليوأت ©
 :هيارعاو نآرقلا يناعم رظناو /499 :بيرغلا ريسفت/209/3 :نآرقلا يئاعم :ءارفلا

0 

 عفان اهآرقو ءارلا رسكب (قريط) يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ىرمع وبأو ريثك نيا أرق

 .(216 :ريسيتلا /661 :ةعبسلا باتك) ءارلا حتفي مصاع نع نابأو

 لصأو توملا دنع راح اذإ "499 :بيرغلا ريسفت/ "عزف" :209/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 ."ريحتو عزف" :252/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / "شهدلا قريلا

 4909 «تيرغلا نيسنفك 2707/2 خازقلا راجين

 .252/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /209 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

 ريسفت/ "ليجألا" :277/2 :نآرققلا زاجم/ "أجلملا" :210/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 يناعم / "هيف عنتمي ىذلا نصحلا وأ ليجلار زولا ا أجلمال :يأ ” 499-500 :بيرغلا

 ."هيلإ اجلي يذلا لبجلا" :252/5 :هبارعإو نآرقلا

 .23/1 نيبيرغلا يورهلا /500 :بيرغلا ريسفت/210/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا ©

 .هلبق ةلاحإلا يف يتلا رداصملا ا

4 
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 هسفن ىلع ناسنإلا لب دارأ هنإ :ليق دقو <" ”هلمعب ةمانيقلا موي هيلع
 امك .ةغلايملل ةريصب يف ءاهلا تلخدو ءريصب

 ل صخو ةءاصنو ةمااغ ىف اكلات
 ليقو .””رذتعي ةجح لكب جتحا ول :يأ (ُهَريَذاَعَم ىقلا ولو 15

 .© ادعم اهدحاو روتسلا انه/ريذاعملا نإ (ظ94)
 مسا ريس 6 م

 : و هعمج ع (هَنآَرَقَو هعمج)و 17

 اذإ ةءرقو اناءرق ءرقإ تأرق :لاقي ,هتءارق :يأ (ُهَنآَرُق ْعِتاَفِلو 8
6 90 

 1 وعم :يأ(ةرضاَن)و 22

 .(7ةهراك ةسياع :يأ (ةرساب)و 4
 019 لخلا ةرقاف ىه ليقو '”!ةيهاد :يأ (ةَرقاَق)و 5
 رحتلا ةرغث نيب مظع وهو ان عمبح (يقاَرّتلا)و 26

 ظ ْ 38 نوما فود 211/2 :نارقلا ناجل" .252/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم 500 :نيرقلا ريسفت/211 /3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 5
 .253/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /278 /2 : نآرقلا زاجم /211/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 9
 ٠ :500 +نيزفلا ريسفت © .184 :بولقلا ةهزن /253/5 :هبارعإو نآرقلا ىتاعم /211/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ك
 .500 :بيرغلا ريسفت /212/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 .500 :بيرغلا ريسفت /213/3 :نآرقلا 0
 نآرقلا يناعم / (صنلاي) :500 :بيرغلا ريسفت / ةحلاك:212/3:نآرقلا 05 7 2

 ." ةهركتم " :45 :بولقلا ةهزن / ' ...ةبطقم ةهيرك " :253/5 :هبارعإو
 ./5 :نآرقلا يناعم /500 :بيرغلا نيس 218/2 :نارقلا دام 12/3 ةارقلا ىتاغم 4
 ا ورا نورا
 .ةوقرت اهدحاو 402 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا نع
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 تفاعلا
6 

 ٠ يفشيف يقري نم :يأ (قار نم)و 7

 تقصتلا اذإ .ءافل ةأرمإ :مهلوق نم تقصتلا :هانعم (تفتلا)و 9

 و

 را هش ل امم رخآ ينعي (قاّسلاب قاّسلا)و

 كلذ نإ ليقو ,77 قايسلا دنع لجرلا قاس فافتلا نيه انك نكت

 . تدقق اذا فان نع برحلا ترمش :مهلوقك ةدشلا نع ةيانك

 هيف ءاطلا تلدبأف ءططمتي : هلصأو ,”رتخبتي :ىنأ (نطمي)و 3

 افلا يبت و «ناظتي :هلصأو ,؟!ىنظتي اولاق امك  ءاي

 يقول 7 ا ني الم :لوقت لاد هلك اذه يف ءاطلا هلصأو

 ١
 (12) ان

| 0 

 ١ تك 7 م : 5

رتخبتم هاطم ىولي :ليقو .!!!ادشام ردخبت يف هأطم دمي :يأ (ىطمتي)
 

 .424/8 :ريسملا دار 77

 نآرقلا يناعم /501 :بيرغلا ريسفت /278 :نآرقلا زاجم /212/3 :نآرقلا يتاعم :ءارفلا 2

 2545 ا

 1 ولا ةهزن/ 212/3 : نآرقلا ىئاعم : ءارقلا ف

 .5//254 :هبارعإو نآرقلا يناعم /501 :بيرغلا ريسفنت 3 :نآرقلا 50 :ءارقلا

 501 يوفلا ريسفت/ 212/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا

 .39 :بولقلا ةهزن /402 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا/ 2/78 2 :نآرقلا داموا

 .254 /5 :هبارعإو نآرقلا يناغم/501 :بيزقلا ريسفت/212/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا ©

 1501 ةيقرعلا ريسفت /403 :نآرقلا 95 :ىايزيلا 7

 :501 :بيرغلا نيبسقت 9

 .ةحفصلاو هسفئ 0
 ١ وكلا ريسفت /278 /2 :نآرقلا ناجم 501

 229 :يولقلا ةهزن/212/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 22
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 22! ريظلا :(!"اطملاو

 ديعوو ددهت ىه (كل ىلوأ)و 5
 نط أ (ىئدس)و 36

 5 ةيكم يهو ,ناسنإلا ةر وس

 اقل ف ا (ىتا لهز
 انه وهو .جشمو جيشم ءاهدحاو طالخا :يأ (جاشمآ)ُو 2

 © ةأرما ءامب لجرلا ءام طالتخا ديري :ليقو «'””مدلاب ةقطنلا طالتخا
)9 

00 

 هريتخن :يأ (هيلّتبَت)و

 ."”'ايشاف :يأ (اًريطّتسُم)و 7
 0 وام هدام ةكالبلا نيانتبا :وظنأا/" ىلطملا "لصألا يف"
 229. :بولقلا ةهزن /254/4 :هبارعإو نآرقلا يئناعم 2 2/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 254/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/501 :بيرغلا رست 2010/2 قازقلا ناجم"
 بيرغ :يديزيلا /اهتكرت يتجام تيدسا :لاقي ,سؤيالو قهذنالا *:278/2-:نارقلا ناهي ©

 رمؤيالف لمهي يأ "501 :بيرغلا ريسفت/" يهنيالو رمؤيال المهم ' 103 :نآرقلا
 :255/3- :هبارعإو نآرقلا يناعم /' هتامهأ اذإ ئيشلا تيدسا :لاقي بقاعيالر ىهتيالو

 (صنلاب) 116 :بولقلا ةهزن/ "يهنم ريغو رومأمريغ كرتي يأ"
 253 :خوسنملاو خسانلا ساحنلا/ " فالتخا اهيفو ةيندم ,63 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا 5

 ةنيدملا لوزن ىلا يهو ةكمب ليقو ةنيدملاب تلزن ”: :191 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نبأ/ةيكم
 . ةنكم 392/2 :فشكلا/ " ةبشأ

 يناعم / 502 :بيرغلا ريسفت /279 /2 :نآرقلا زاجم /213/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5
 .257 /5 :هبارعاو نآرقلا

 يناعم /50 : بيرغلا ريسفت /279/2 :نآرقلا زاجم /224/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9
 010010 :هيارعاو نآرقلا

 .502 :بيرغلا ريسفت /214/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 .257/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /2 :بيرغلا ريسفت

 .502 :بيرغلا ريسفت /279/2 :نآرقلا زاجم

5) 

)10( 
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ف سيدعت :يأ(اسوبع)و 0
 وعملا هب

 ريرطمق هجولا سبعملل لاقيف ءاديدش ابعص :يأ (اَريرَطُمَق)و

007 
[ 

 ديدشلا نوريعلا ويس ثلا اود اهيف َنوَرْيالِ)و 3

مهضعب ىكحو 0 رانلا قرحت امك قرحي يذلا (ظ94)
 نعش نإ 

,' ةاهعم ايندلا يف دجوي هنأل , ءرحلا ةدش نع / ةيانك انه
 هعلوق هنمو 

 هنأل ءطوغتلا نع ةيانك ماعطلا لكأ لعج (77(ماعطلا نالكأي اناك) ىلاعت

 ؛مذهج خفتانه اه دريلا رحلا ةدشب دارأ : 3 انسلا وطقم ناو 6

 ءاهبر ىلإ رانلا تكتشا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك

يسفنب ماع لك ىف اهل نذأف , ءاضعب يضعب لكأ براب :تلاقف
 00 :ن

نا لس ""”فيصلا يف سفنو ءاتشلا يف
 

299 5 تلوم فاوقلا يناعم /302 :بيرغلا سسفت 4)
 

علا ريسقت /279 /2 :نآرقلا زاجم /216/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 2
 2 و

 .214/29 :يربطلا ريسفت رظنأ ©

 .لوقلا اذه ىلع فقأ مل ©

 ما ل

 .حلاص يبأ نع 9 :يبطرقلا نيسفت :رظنإ 9

/10 :بابلا قلخلا ءدب باتك (146/4) :يراخبلا حيحص «7
 باتك (108 /2) ملسم حيحص 

 منهج ةفص باتك (711/4) يدذمرتلا نس/ 185 :ج دحاسملا
 :ةجام نبا ناس/9 بابلا

 عم ملسمو ىراخبلت ظفللاو ةريره يبأ نع .مهلك 38 :بايلا دهزلا باتك (] 44 /2)

 اع لك قف" لق اقل

سفتلا بتك نم ريثك تلقنو لصألا يف اذمكم
 ةغلب رمقلا :ريرهمزلا بلعث لوق ةغللاو ري

 :مهرعاش لاق ءيط

 رهز ام ريرهمزلاو اهتعطق ركتعا دق اهمالظ ةليلو

 :سبكلا ريسفتلا/[ 8*5 :ريسملا دأز :رظنأ
ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا ر اتخم 0

 

 /8 :طيحملا رحبلا 1 9 :يبطرقلا ريسفت/ "رهمز ةدام" :يزارلا رداقلا ديع نب

2. 
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 (اريرهمز الو اسمش اهيف نوري ال) هلوق نإو ةيريمح ةغل يه :ليقو
 ,رمقلاو سمشلا بقاعت عم الإ دجويال ءانفلا نأل .ءانفلا نع ةيانك ىه

 «لاحجالا ءاضقنا ىلع ةمالع امهياسح يفو ءامهر اهنو امهلبل فالتخاو

 مهنإ ,ةنجلا يف ةيقابلا هايملا يف مهلاح ىلاعت فصوف .''ارامعألا ذافنو

 ليوأتلا يف هب انأدب امو ءرمقلل مسإ ريرهمزلا نأ حص اذإ نسحي لوق
 .رهشأ

 ةيوست :أضيأ ليلذتلا نوكي دقو :تيندأ :ىأ (تللُذ)و 14

 5 وعلا
 غ3( 50007 03 3 د 1-2

 ."”!اهانعم مدقت دقو "بوك عمج (باوُكآ)و 15 4 سس

 :لاقي امك .:ةضف نم اهنأك :يأ" ةضف نم َريرآوَق تتاكو ")و 6
 5 هم - ده وو (6) 58 2 ع 35 . 5

 أم لمنلا ةروس يف مدقتو « رون هنأك :يأ رون نم بارشي انءاج

 .لوقلا اذه ىلع فقأ مل '''

 لاح لك ىلعو ادوعقو امايق ةرمثلا ةنجلا لهأ ينجي " :217/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 ةيوست اضيأ ليلذتلاو "..."مهنم تيندا :يأ "503 :بيرغلا ريسفت/ "اهيف ةفلكال

 ."قوذعلا

 .503 :بيرغلا ريسفت /280/2 :نآرقلا زاجم ©

 "وك اهدا ابل عزفت نازك" 503 :ىووخلا نيستا

 حلا اذه قم 22 ةحفضلا هاوتا"

 لكشم لسيوأت "ةضفلا ضايبو ريراوقلا ءافصك تناك" :217/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

 نم بارشب انأتا :لوقت نمك .ةضف نم اهنأك ءريراوق دارأ :هييشتلا ىلع اذهو " :80 :نآرقلا

 نم اريراوق اريراوق تناك ...) اذكه 16:15 نيتيآلا يف تءاج رباوقو / "اهلخاد يف ام
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 1 5 5 : ع ِء

 "وقل يف ريسفتلا لهأو ,ةغللا لهأ هلاق
 ١

 8 5 م2
8 02( 

 ىورب أمر دق :يا (اهوردق)و
 7 "نيالا

: 3 
5 5 1 

 اجوزمم لثملا هب برضت/ برعلاو مولعم ' 0 95١)

 مسام ليجحمرلا نإ :ليفادمو قيقا ةباطتسإ رمخلاب

 ا

 ىف :ليقو 97 رهان هلاك ؛ةيرجلا ديدش :يأ (ًاليِبَسْلَس)و 18

7 8 

 ا مسإ انه وهو.( 7!نيللا سلسلا
 9( 5 55 53 8 تاك هم هم >2

ركذ مدقت دق (قربتسإ)و (سدنس)و 21
 .فقهكلا هةر وس يف اه

. 

 107 ع ب فاما
 (مهرسأ)و 28

 مهقلخ :يا
: 

| 

5 
-(11) 5 5 

عوملا] و ةراوني
يكم يهو (تال

ا دبع نع يور . ه
 كوعسم نب هلل

: (12) 

 .يناثلا ءزجلا نم 143 :ةحفصلا عجار «'

 كيرف قيسفت/ 210/3 +نارقلا قاع مازن ©
503 

 (اليبجنز اهجازم ناك اساك اهيف نوقسيو) :ةيآلا قي

 2105 «تولقلا ةهزن /206 /5 :هيارعاو آرقلا يناعم :رظناو /503 :بيرغلا ريسفت 4

 503 :ينرغلا ريسفت/217/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

 .(صتلاب) 503 :بيرفلا ريسفت 0

 .ةحفصلا و هسفن 7

 .261 /5 :هيارعاو نآرقلا يتاعم /ةحفصلاو هسفن 9

 .263- 261/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم :رظناو / يناثلا ءزحلا نم 77 ةحفصلا غحار 7

 :بيرغلا ريسفت/ 280/2 :نآرقلا زاجم /220/8 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا 9
 يناعم /504

 :203/5 :هنازغاو نآرقلا

 خسانلا :ةمالس نبا 253 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا/04 :خوسنملاو خيسانلا :مزح نيا "1

 .-.2 :فشكلا /193 :ثوستملاو

 .77 :ةروس نيسفتلا باتك (204/6) يراخبلا حيحص ('2
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 ."1ةكتالملا :ىأ (تالسْرْلا)و1
 .7ةعياتتم :يأ (اًقَرْع)و

 .”عايؤألا (تاقصاعلا)و 2

 .©رطملاب يتأ أت حايرلا (تاّرشاّتلا)و 3

 . ”!واركلاو .لذاستلا نم: قرقت ةكئالملا :يأ (تاّقر اَقلاَق)و 4

 .©!ءايبنألا ىلإ يحولا يقل ةكتالملا :ينعي (تاّيقُللاف)و

 ا 000 6

 لام اذن :يأ (اَنَّذن) و

 7 بهذ :يبأ (تسمط)و 8

 ."' ”تحتف :يأ (ْتَجِرُقِرَو 9

 و تعمج :ىأ (تتقأ)و 11

 يناعم /2059 :بيرغلا ريسفت /281 /2 :نآرقلا زاجم /21 1/3 :نأرقلا ىناعم ا 0

 . 5 دارو نآرقلا

 .505 :بيرغلا ريسفت /281 /2 :نآرقلا زاجم /221 /3 :نآرقلا ىتاعم :ءارفلا ©

 ياعم /305 بيرغلا نيه /281/2نررقلا ناكمزا 221:13 :نارقلا قاعي فرد ©
 .265 /5 :هبارعاو نآرقلا

 .205/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /505 :بيرغلا ريسفت/222/3 :نارقلا يناعم :ءارقلا ©

 .265 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم /505 :بيرغلا ريسفت /222 /3 :نآرقلا ا :ءا فلا 1

 .905 :بيرغلا ريسفت/222/3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا ©

 .266/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /505 :بيرغلا ريسفتت 3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا 7

 .266/5 :هبرعاو نآرقلا يناعم /505 :بيرغلا ريسفت / ك2 /3 :نارقلا تا :ءارقلا 29

 .505 :بيرغلا ريسفت/222/3 :نآرقلا ا :ةارقلا

 ."تقش" :266/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم/ (صنلاب) 505 :بيرغلا ريسفت

 .266/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /506 :بيرغلا ريسفت/223 /3 :نآرقلا ىناعم :ءارفلا (!')
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 "ل :ينعي «ريغم :لاقيو .”اريقح :يأ (نيهم)و 0

 انما ”اهديدشتو لادلا فيفختب ءارقلا هتأرق (انُز َدقف)و 3

 انأف ءاريدقت هتردقو رداق انأف اردق شا فوزنك نا عكا

 مكيلع مغ نإف" :لالهلا يف مالسلا هيلع يبنلا لوق هنمو وول

 انا ولا 000

 وتلا :نور داقلارو

 مهعمجيو اهيف مهمضي يأ .مضو عمج تاذ :يآ (ائاقك)و 5

 .نل ةعق :يأ اذك كيلإ تفكا :لاقيو ء مضلا وهو تفكلا نم وهو

 فوود يلط هير اانا

 ."' '!اهنطب يف ديري (اتاومأ)و

 0 وتلا يو كيوتالا

 0 رفلا نيستا

 . ' ةقطنلا ينعي :ريقح :لاقبو ءفيعض يأ" 1151 تاولقلا هوز

 / 666 :ةعبسلا باتك) ةفيفخ (انردقف) نوقابلا أرقو ءةددشم (انر دقف) يىئاسكلاو عفان أرق

 :( تا ويففقلا

 :ةعرز يبأل تاءارقلا ةجح رظناو /606 :بيرغلا ريسفت/223 /3 :نآرقلا ضاعس ةءارقلا 18

43 

 .(ض) رمع نب هللا دبع نع 21 :ح مايصلا باتك (286/1) أطوملا 9

 06 :تيرقلا نيشفت

 .223/3 :نآرقلا يناعم ل 5

 .267 /5 :هيارعاو :نآرقلا يناعم /506 :بيرغلا ريسفت ©

 .267 /5 :هيارعاو نآرقلا يناعم / 224/3 :هيارعزاو نآرقلا يناعمج ل ا

 2017/5 :ةيارغو نازقلا نفاع ترفل 0

 .506 :بيرغلا ريسفت /407 :نآرقلا يو :ىديؤيلا 9
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 .©0ةوةعلاريقك :يأ (اًنارف)و
 هلوق يف اولاقو ؛منهج ناخد انه لظلاب ينعي (للظ ىلإ)و 0

 (بعش ثآلث يذ)
 اذإ : ميظعلا (ظ95) ناخدلا نأش كلذكو ,قرتفي 00 هنأ

 .2)ةيعش بعشلا دحاوو/بعشتي نأ عفترا
 ل يللا وييع ىف نقيا , ©ءانبلاك :يأ (رصقلاك)و 2

 26 ةعطتقملا اهلوصأ ,ليقو «””لخنلا قانعأ هانعمو ,”داصلا
 .7لمج ةلامجلا دحاوو : ةلامج اهدحاو لبأ :يأ (تآلامِج)و 3
 اولص يأ (اوعكر )و 48

 .©ةرفص هولعت لبإلا .داوس :يأ (رفص)و
 . "اولص :يأ (اوعكرا)و

 .267 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /506 :بيرغلا ريسفت /281 /2 :نآرقلا زاجم ت
 /239 /29 :يربطلا ريسفت/319 :نآرقلا لكشم ليوأت/224/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا (”

 .268 /5 :هبيارعاو نآرقلا يناعم

 .268 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم رظناو /507 :بيرغلا ريسفت 8
 /9 ريسملا داز) داصلا حتفب رصقل ام ءازوجلا وبأو دهاجمو نيزر ىبأو سابع نيا أرق 4

 ."رصق ' : ةدام ةغالبلا ساسأ يف امك نسحلا ةءارق يهو 050
 :268/5 :هبارعآو نآرقلا يناعم/ '[لبإلا دأ] لخنلا قانعأ : لاقي" :507 :بيرغلا ريسفت 50

 ."لمنلا قاتعأ "161 :بولقلا ةهزن " / ' لبإلا قانعأ اهنأك "
 ةهزن يفو/ "ةعولقملا ةعوطقملا لختلا لوصأ" :5307 :بيرغلا ريسفت يفو " لصألا يف
 ."ةعولقملا لخنلا لوصأ :لاقيو ' "161 :بولقلا

 .(صنلاب) 72 بولقلا ةهزن /268 /5 :هبارعأو نآرقلا يناعم /507 :بيرغلا ريسفت 0
 .268/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم/507 :بيرغلا ريسفت /225 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 89
 :ةيارعاو نآرقلا ىتاعم ,245-246 /29 :يربطلا ريسفت /237 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

62/5. 

5١ 

157 



«* 

 هخوسم
 :ةاح وسنملا يآلا نم بزحلا اذه يف

 ىلاعت اهخسن :سابع نيبإ لاق ' '(اليلق الا ليللا مق )ىلاعت هلوق
 هنأ 7 ةفسوم اهااوورقاف مكيلط ناقفإ 7 هلوق ةريوشلا رخل ف

 دامو "قي نري ةدليم اهرخا لوزن نيل لوذذ نق فاك و (لاف و

 او او هك اش بورق نقوتر "1 يكول تقال" نع ا فووق
 تيس اف نش قولا" قمقلا نارتسلا سليم انلركا اها: " قئازق
 .نومكلا تاواضلا نكرفم

 (مهرجهاو نولوقي ام ىلع ربصا) :ىلاعت هلوقو
 .2'!!ةلخلغلاو لاتقلاو لتقلا تايآب ةخوسنم يه ةداتق

 لاه الا 10

 ل

 اذه ىلإو /403/2 :خوستملاو خسانلا يبرعلا نبا/ 253/252 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا 5

 .50 :خسونملاو خسانلا ىف امك ةداتق بهذ

 00020 :لمزلا ©
 .383 :حاضيإلا /252 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا

 2407 :نلرقلا تساوت 252 ؟خوستلاو عشاتلا ةناطقلا" 7

 ةياورل نيرثكملا نم ,هللا دبع مأ ىنكت ءقيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ يه 5
 .هذ 7/7 -ت (ض) ةباحضصلا ءاهقف نمو ؛ثيدحلا

 /7 :ةياقلا دسا /47 :يزاريشلا تاقبط /1581 /4 :باعيتسالا /8//39 :دعس نيا تاقبط)

 .(16/8 :ةباصإلا/ 27/1 :ظاقحلا ةركذت 8

 مق 273:1 سافل ءوسلاو غابتلاب اههنلم )- قومقملاو :ةفلتلا يف زخرلا ةديرع قا 7
 ام هط) هخسن (نآرقلا لتر و) (هيلع دز ىأ اليلق هنم صقتا ىأ) هخسن (هفصن ليلق الإ ليللا

 .(ىقستل نآرقلا كيلع انلزنأ
 0 فل 5

 .384 "حاضيإلا/253 :خوساملاو خسانلا :ساحنلا 9
 10 ليوا

 .248 نآرقلا خساون /284 :حاضيإلا/257 :خوسنملاو غسانلا :ساحنلا

 /أ538



 اهتإ :ليق دقو... ةيآلا )7 (هب دجهتف ليللا نمز) : ام عينات اهخسن ديز نبا ةيآلا '!!(هل دجساف ليللا نمو) :ىلاعت هلوقو
 نوح و لك نمي بدنلا ىلع اهنأو ةمكخم

 (57ةيكم يهو [ابنلا] (َنوُلأَسَتَي َمَع)ةر وس :نوسمخو عساتلا بزحلا
 :ةسييرغ
 2 دارقلا : ليقو '©”ةمايقلا نع :يأ (ميظعلا ءابَنلا نَع)رو 2
 .ة!اشارف :يأ (اداهم)و 6
 .©ردادضأ افانصأ :يأ (اًجاَوُرأرَو 8
 لصأو .هيف اهنع لامعألا عطقب مكنادب ال ةحار :يأ (اًناَبسإو 9

 اتكلا اذه متخ باب يف كلذ يفوتسأسو (10) كعقلا ,تبسلا
 .©1)ارتس :يأ (اًساّيل)و 0

 26 نامل 7“
 .384 :حاضيإلا / 253-254 :خوسنملاو خسانلا الا 7
 70 ل7
 3584 ةناضيألا "7
 .359 /2 :فشكلا /193 :خوسنملاو خسانلا :ةمالس نيا /253 :حوسنملاو خسانلا :ساحتلا /64 :خوسنملاو خسانلا :مزح قي 7
 .271 /5 :هيرعاو نآرقلا يناعم /508 :بيرغلا ريسفت 5
 .271/5 :هيرعاو نآرقلا يناعم /508 :بيرغلا ريسفت /408 :نآرقلا بيرغ :نيديؤيلا/227 /3 :نآرقلا يناعم مال
 508 نيردلا نيس"
 ."اناولأ يأ اجاوزأ :ليقو ,ىثنألاو ركذلا قلخ" :272/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاي) ةحفصلاو هسفن 3
 ةكرحلا نع عطقني نأ تايسلا " 272/25 :هبارعاو نآرقلا يناعم/ ' كولا" :فيعبلا لصاو مكناديبأل ةحار يأ" .508 :بيرغلا ريسفت/ " تومب سيل "282 /2 :نآرقلا زاجم 010(

 ."مكل ةحار مكون انلعج يأ هندب يف حورلاو
 0 وردا ويكبفك
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 ساشا فدع انا أ (اًجاهَو)و 13

 (و96)/تاوذ حامرلل لاقيو 7-59 وك 5 ارصعملا)و 184

 نم سد يتلا هةيراصلا ىهو ندهعملا قم كلذ لكضاأ و: هوكجف اننغألا

 .© رضيحملا

 م :يأ (ًجاجَن)و
 40 يعل يأ (اًاقلا)و 16

 هل هتددعأ :ىأ اذكب هل تدصر :لاقي .ةدعم :يأ (اذاصرم)و

 نإ : ليق ريجحلا يف نوكي دقو ءرشلا يف داصرإلا نوكي ام رثكأو

 0 رشلاو ريخلا يف ناتغل دصر و دصرأ

 نيا (اًياَقحل)و 3

 شطع هيف دربي هنأل !درب مونلا يمس امنإو ءامون :ىأ (اًدري)و 4

 علا
 ةيريص

 . )ار اح ءام :يأ (اًميمَح)و 5

 272/5 :ةبارغاو قازفلا يناحم :رظناو /508 :بيرقلا ريسفت ©

 ةشزن / :ابابص " :272/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم / "الايس أ" 508 :ةليوقلا ةيييفكب 3

 ."...الايس :اجاجت :لاقيو .اقفدتم يأ "66 :بولقلا

 ها ات ههنا وغاب نآرقلا يناعم /509 :بيرغلا نيستا 252/2 ةاوقلا ناهي 4

 195 يوتكلا» هادو 1

 .273/53 :هبارعإو نآرقلا يناعم /509 :بيرغلا ريسفت/ 228/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 .509 :بيرغلا ريمفت 2 50 زاجم/ 282 :نآرقلا يناعم :ءارفلا "7

 .273/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /510 :بيرغلا ريسفت/ :408 :نآرقلا بيرغ :يديزيلا ©

 :بيرغلا ريسفت/ " ليسيو رانلا لهأ دوطو نم قغسي ام” :408 :نآرقلا تير سوسو 0

 :يأ مهدولج نم قسفي ام ليق :قاسغلا " :5 :ةيارعإو م نارقلا يناعم / (ىصتلاب) 0

 ربلا ديدشلا قاسغلا :ليقو ءليسي
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 .(!!ههلامعأ ءوسل اقفاوم :يأ (اًقاَقوإو 6
 23 وتاهيل يآ (نوجريأل)ق 7

 انا
 .(© دوف عوضوم :يأ (اًرافَم)و 31
 (5)لخن نيناسب :يأ (قئادح)و 2
 (6©ةءولمم ةعرتم :يأ (اًَقاَهَدإ و 4
 .(7بعكت دق يدث تاوذ ءاسن :يأ يعور
 1 08 نس ىلع أ (اًباَرتأ)و

 ىف هل تج ردك :يأ ن رافق تيسحأ :لاقي ءاريشك أ (اًباسح)و 6

 .2 !'ايفاك :يأ اباسح :يأ اباسح ليقو 101
 يناعم /510 :بيرغلا ريسفت /282/2 :نآرقلا زاجم /229 /3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 3

 .(صنلاب) 213 :بولقلا ةهزن /274/5 : :هبارعإو نآرقلا

 .274/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم/ (صنلاب) 510 :بيرقلا ريسفت 6
 "283/2 :نآرقلا زاجم / "اضعب مهضعب نويذكيال ' :229 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0

 .(صنلاب) 170 :بولقلا ةهزن/ "بذكلا نم دشأ
 5 10 ضوشلا ييمنفت (4)

 0000 ا

 :بيرقلا ريسفت .ءولمم " :409 نآرقلا بيرغ :يديزيلا/ "ئالم" :283/2 :نآرقلا زاجم ©
 اضيأ ريسفتلا يف ءاجو ئلم' :275/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/ ' ئالم ةعرتم :يىأ" 0
 .”ةشادص اهنأ

 ألا فينرت ىف اههنطوم نع ةركوم#"
 510: نووفلا روينفت 9

 .ةحفصلاو هسفن 9

 .275/5 :هبارعاو نآرق يناعم /ةحفصلاو هيفا
 .144 :بولقلا ةهزن /275/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /283/2 :نآرقلا زاجم د
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 عزانلا قرغي امك ءاقارغأ سوفنلا عزنت ةكئالملا يه (تاَعِزاَّتلا)
 ظ 000 0

 10 داما لل ناكم نهر وزات موعقلا ينفك وزيشلالافو
 ؛لاقعلا طشني امك نموملا سفن ضبقت ةكئالملا يه (تاطشانلا)و

 دقو 27موعلا وهو حبسلاب اهلوزن هيش ةكئالملا (تاحباسلا)و 3

 لاقو 7 /(ًاليوط اًحبَس) '7ىلاعت هلوقك ءجئاوحلا يف فرصتلا نوكي .
 00 ولا كاانللا ىف كسا نوحنلا تاهدتلا نإ ةةديدكلا

 511 وحلا نيس

 .275/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن 9

 خساتلا :ةمالس نبا/253 :خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /64 :خوسنملاو خساتلا مزح نبا

 .361 /2 :فشكلا/ 193 :خوسنلاو

 :هبرعأو نآرقلا يناعم /(صنلاب) 512 :بيرغلا ريسفت /230/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

275 
 .14/9 :ريسملا داز /28/30 :يربطلا ريسقت 0

 .512 :بيرغلا ريسفت /230/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 .277/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /30//29 :يربطلا ريسفن 2 ا ل

 .512 :بيرغلا ريسفت /130/3 :نآرقلا ناعم :ةارقلا 5

 .512 :بيرقلا ريسفت
 ام

 ملو ةداتق ىلإ ابوسنم لوقلا اذه اركذ-16/9 :ريسملا داز /30/30 :ي ريطلا ريسفت أ

 .ىنسحلا اركذي
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 0 جرخت (ظف)/نينموملا ح -اورأ اهنإ :ليق دقو 0 ردنا ىف ويسجل ناكوو كولا ةطاوشلا تح ةكئالملا (تاقباسلا)و .”7نفسلا اهنإ : ليسق دقو (17 (نوحبسي كلف يف لكو)
 :فوجلا لاك كلذكو ,« ”ةكئالملا يه (اًرمأ ت 1

 .8يلع هقفاو ةديبع انأ :نإف 7 وفعلا نع اذه يف ,تركذ ام لكؤ ٠ كلذ يف دحأ فلذخي
 .©!كزحتت :يأ (فجرت)و 6
 :ناتكلا اره متخ.. .نا» يف ةقجرلا ىلع لوقلا يفوتساسو الا نمي ةيآلا زها يف": حاولا 1: ليفو :نهو الاف (ٌةقجارلا)و
 ةيناثلا ةّئفذلا يه ةفدارلاو ر وصلا يف ىلوألا فنلا يه ةيآلا يف 1 ا :! :ريسفتلا لفأ راقو "7 ورع نع كف اذإ ,"”ةقدرأو هتقدر ' لاقي اهل هفدرم ىرخأ يدعي 0 راد 7

 53 يول

 2010 :ةيلؤعإو نارعلا يناعم 0 :يربلحلا ريسفت 8
 .3512 :بيرقلا ل /30 :نآرقلا ى يناعم :ءار قا أ
 .17/9 :نيسلا دا و/31/30 :يربطلا ريسفت 1 0
 0 277/5 :هبارعإو ناوشلا يف َك
 ." ةديبع . وبأ بهذ انه ىلإو ةكئالملا اهنإف (ارمأ تاريدلا) الخ موجنلا اهلل هذع 1 ا .277/5 :هبارعأو نآرقلا يناعم :بيرغلا نيت 230 3 :نآرقلا يناعم ا

 .284/2 :نآرقلا زاجم : وو
 .278/5 :هيارعإو نم نآرقلا يناعم 79
 5 ير يل
 212 نرفلا نيسفت /2/.284 :نارقلا زاجم 0
 .100 :بولقلا ةهزننز 5 :ةناوعا و نآرقلا ناعم 231/3 :نآرقلا يناعم 2 و

 يد 0 -



 يف نالف عجز :لاتقي:ءانونمآ لوأ ىلإ :يأ (ٌةرفاحلا ىف)و 0

 ا كيك سوح :يأ هترفاح
 -.. . هاو 4 ياخ لحم هى 0

رق نمو ,ةنفع :يأ (ٌةرْخَّ)و
 ةدفع هانعم :ليقف ”(ةرخان) أ

 حيرلا بوبه نم اهيف ريصي ةغراف (هرخان) ىنعم :ليقو ءاضيأ

 05( 2 لاك

 واوا (ةرْك)و 2
 7 عرش 2

 ١ "هيف رسخب :يا (ةرساخ)و

 7 :يأ (ةرهاسلاب)و 14

 ل .(هّللا هذخاق)و 5

 211 ةييولقلا ةهزذ /278 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم '''

 .نيعضأاوتم :يأ نيعشاخ" :83 :بولقلا ةهرن / *ةليلذ ' 278/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم 2

 / (صتلاب) 513 :بيرغلا ريسفت /284/2 :نآرقلا زاجم /234/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ©

 .2/8/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم

 أدقو فلآ ريغب (ةرخن) مصاع نع صفحو رماع نباو ىرمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق 7

 :ريسيتلا :رظتاو /680 :ةعبسلا باتك) فلأب (ةرخني) ركب يبأ ةياور يف مصاعو ةزمح

0009 

 يبأل تاءارقلا ةجح/204 :بولقلا ةهزن/ 278/5-279 :ةئارغإو ةارقلا يناعم :رظنا 5

 .361/2 :فشكلا /784 :ةعرد

 1 تيوتا م

 .279/5 :هبارعإو نارقلا يناعم /ةحفضلاو ةسفن“ 7

 - 105 :بولقلا ةموز
51 :بيرغلا ريسفت 2859 /2 :نآرقلا زاجم /232/3 :نأرقلا يناعم :ءارفلا 0

 .279/5 :هبلرعإو نآرقلا يناعم 3

 .198 :بولقلا ةهزن/280/5 :هبارعإو نآرقلا ضافم 3
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 مكل تملع ام) : !!لاق ثيح نوعرف ةملك ينعي (ةرخآلا لاكلو
 ٠ يريغ هلإ نم

 ((ىلعألا مكير انأ) '7لاق ثيح هتملك ينعي (ىلوألا)و
 . لالالا رثكأ يل ( شطغأ ) 9

 7 رار | :يأ 00 0
 اهملع كدنع سيل :يأ ( اهاركذ نم َتْنَأ َميف)و 43

 ا" '!ةيكم يهو سيبع ةر وس

)10( 

 : هيأرعإو نآرقلا ىناعم اكد : بيرغلا ريسفت مم اوكا يناعم : ءارفلا )1

 5/. ْ ٠
 1 :38 :ىطقلا ©

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /513 : بيرغلا ريسفت /233/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 ْ ظ 20/5
 24 تاعزانلا قف

 /5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /513 : بيرغلا ريسفت /233/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5

250. ْ 

 .513 : بيرغلا ريسفت / 3 : نآرقلا ةاجي 0

 .5313 : بيرغلا ريسفت /233/3 : نآرقلا ضاعم ب ارق[

 .136 : بولقلا ةهزن /251/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /234/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ©

 .234/3 : هيارعإو نآرقلا يناعم رظناو 515 بيرفلا نيبال

 213 :تفوقلا نيوييوك 00)

 نبا لاقو /362/2 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /64 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا 1

 ىف فلتخملا ةرشع عبسلا روسلا ىدحإ يه" : 194 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس

 نههيزنت ٠

0065 



 ا ا

 '”ملسيال :يأ (ىّكَرَيآل ْنأ)و
 0 لغانهتك عا (ىولتزو 0
 لا ل كولد افاق علم (الك)و 11
 7 ريوعسلا دق تكي كدت بنا
 )نرقلا ينعيأ (ةرك داش نمف)و 12 (197)

 ةديبع يبأ لوق اذه "رفاس مهدحاو ,هبتك :يأ (ةَّرَفَس)و 5
 يحب

5 )9( 
 مهدد رب هئايبنأ نيبو هللا نيب نورفسبي :يآ (ةرفس) :هريسغ :لاقو

(0) 

ُ 2 

7 5 2 
 0 000 :يأ (ى دصت)و 6

7 

05 

 مأ : همآو ىّؤل نب رماع ينب نم سيق نبا وهو ءىرمع همسإ ليقو موتكم نب هللا دبع وه

 ءهرصب بهذ دقو ريسي ردد دعبا رحاهمو ةنيدملا مدق :ةيموزخم ةكتاع اهمساو ءموتكم

 .اهي:تامق ةثيدملا ىلإ عجر هك ءادوس ةيار هعمو ةيسنداقلا ذهتش

 م45 74١ ها /367.238/3 : ةيلغلا دسأ /1198 ,979,901/3 : باعيتسالا)

 ." ضرع" : 514 : بيرغلا ريسفت / "هل ضرعت" : 286/2 : نآرقلا زاجم

 .284/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 / (ىدتلاب) 284/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "هريقي لفاغت" : 286/2 : نآرقلا زاجم

 ."هنع تلغاشت" : 215/19 : يبطرقلا ريسفت

 .28/9 : ريسملا داز /53/30 : يربطلا ريسفت : رظنأ '”

 .53/30 : يربطلا ريسفت /504 : بيرغلا ريسفت /236/3 : نآرقلا يناعم / ءارفلا 7

 يتاعم /514 : بيرغلا ريسفت /236/2 : نآرقلا ا / 236/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '"

 .284/5 : هبارعإو نآرقلا

 ةبتك : يأ" 514 : بيرغلا ريسفت / "رفاس اهدحاو ةبتك يأ" : 286/2 : نآرقلا زاجم 9

 : 284/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /دحا ىلاو زع ريغ نم " رفاس مهدحأو ةكئالملا مهو

 : بولقلا ةهزن / كلذكو زع ريغ نم رفاس مهدحاو ةكئالملا هب ينعيو .ةبتكلا : ةرفسلا "

 ."رفاس مهدحأو ةبتك ةرفس : ةديبع وبأ لاقو ... "' 4

 .هليق ةلاحإلا رظناو /113 : بولقلا ةهزت /236/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 97
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 .()اعيمج نيلوقلا يف ةكئالملا
 .© نعل :يأ (ناَسْنإلا لتق)و 7
 . ريق از هلعج :يأ (ُهَرَيَقَأَفِ)و 2|
 .©هايحأ :يأ (هرشنا)و 2

 تيمي ١ 7 ةيظولا ةيصفتخفلا يهو - )اتق يأ (ابضق)و 8 و ”7ضقي مل :يأ (ضقي امَلِإو 3
 يمس كلذكو ٠ . علعقت يأ , ةرم دعب ةرم بضقت اهنال لصفلا كاذب

 .' لخنلا ينعي قانعإلا ظلغ :يأ (اًَلْعو 30 00 دا م
 219 عرم :يل (اَبأ)و 1
 لجر :لاقي .مصت :يأ خصت اهنأل (أ!!ةمايقلا (ٌةٌحاَصلا)و 3

 .514 : بيرغلا ريسفت رظنأ 8
 هه[ 4+: رفلا نيسفت 413 نارفلا بيزغ# ىديزيلا 7
 يناعم /514 : بيرغلا ريسفت /287 /2 : نآرقلا زاجم /413/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9)

 2500 كنا نآرقلا

 .514 : بيرغلا ريسفت /286/2 : نآرقلا زاجم 59
 .514 : بيرغلا ريسفت /238/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 501 ريو
 .ةصفصفلا : لوقي (ايضقو) : هلوق سابع نبأ نع هدنسي ىور مث "بضقلا تقلا نومسي ةكم لهأو .ةبطرلا" : 2105 0 يربطلا ريسفت '”'
 514 + نيرقلا نيش

 .515 : بيرغلا ريسفت 6/02 + رولا ناهق 7
 .515 : بيرغلا ريسفت /286/2 : نآرقلا يا

 2150 ردلا وسل 288 3: ناوقلا داعم اول

16 



 ا ل اهيا ةخاشلا )و *" نما كاكا 0 ةنفا
 ندم :نلاقكا“ ار ل ا اس 0 ++ نأش)و 7

 000 : يأ ا 1008

 . ”اهاشغت :يأ ؟ اهو قد 41

 8 5 8 قادما لرتا
 ا ير :ىا (ةرتف)و

00 +(9) 
 8 ةيكم يهشو ءريرجتلا هةر قس

 تفل :ةغللا يف (تروك) لصأو '””اهر ونب بهذ :يأ (ترّوُك)و ! و 8 1 5 10 2 7 ءرذ

 راق يا هلاك اعلا قل اك

 ا تيصناأ :يأ (تَر كنار و 2

 .287/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم , 15 5 ثيل نيل

 51 ا ياا

 515 : بيرغلا ريسقت /238/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ََ

 53 نيكوقلا يميل

 .195 : بولقلا ةهزت /287/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /3//239 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 ْ .ةطقاس لصألا يف وأولا

 31 بيرغلا ريسفت ني

 .287 /5 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /515 : بيرغلا ريسفت /286/2 : نآرقلا زاجم 9

 : فشكلا /195 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /253 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا

2 . 
 .316 : بيرغلا ريسفت /239/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .316 : بيرغلا ريسفت / "ىمحتف فلت ةمامعلا ريوكت لثم" : 287/2 : نآرقلا زاجم '')

 ' ةمامعلا روكت امك فلت يأ ر وكت" : ةديبع اوبأ لاق

 .ديبع وبأ هلاق : لصألا يف "9

 نآرقلا زاجم / "ضرآلا هجو ىلع تعقو :ترثتنا : يأ" : 239/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا

 .(صنلاب) 516 : بيرغلا ريسفت / "بصنا : نالف ردكنا : لاقي" 287/2 :

0/08 



 لمحلا يف اهيلع ىتآ يتلا ةقانلا يهو ءءارشع عمج (ناشعلا)و 4
 (1) بعت نأ ىلإ كلذك ىمست :نهدشأ ةويشع

 : مهسفنأي لغشلا نم اهلهأ اهلطع :يأ (تلطع)و )2 ءيع 2-2 8 ع م م0 ا

 : ضعب ىلإ اهضعب ىضفأ ىتح تثئلم :يأ (ترجس )و 6 032 1 هع 8 8

 .ةرانلاو ةنجلا يف اهلاكشأب تنرق :يأ (تجور)و 7 4 5 : ا دو ع ملا 1 الا ب
 يف مهلعف نم وهو ةيح يهو نفدت تنبلا (ةدوعوملا)و

 7 ل هاحللا
 6( 5-5 8ع 3 .
 1 تبيوطو تعزن :يا (تطشك و 11

 . :ىأ (تقلّزا) و 13

 خيرملاو يرتشل ؟للاو لحز :يأ يراردلا ةسمخل لا (سنخلا)و 5

05 
 3 أاهارجم

 .289 /5 : هبارعإو نآرقلا يتاعم / 516 : يووكلا نيشقك "7

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /516 : بيرغلا ريسفت / 1/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 2
. 5 

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /519 : بيرغلا ريسفت /293/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا
./5 

 .516 : بيرغلا ريسفت /ةمركع نع ةياور 240 - 239/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
 يف اوتاك" : 416 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / "ايح هدلوداو" : 287/2 : نآرقلا زاجم 0

 / "ةيح نفدت تنبلا" : 516 : بيرغلا ريسفت / "ةيح اهونفد تنب مهل تدلو اذإ ةيلهاجلا
 ."...ةيح اهتفد ثنب مهدحأل دلو اذإ اوناك ..." : 290/5 : هيارعاو نآرقلا يناعم

 516 4 ينرغلا وفشت 2241/9 4نارقلا يقافجو ءارقلا] 1"
 ريسفت (صنلاب) 287 /2 : نآرقلا زاجم / "تيبرق" /241/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '"

 ."تبرق " : 291 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 517 : : بيرغلا
 يليهسلل مالعإلاو فيرعتلا رظناو /88 : بولقلا ةهزن /242/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 59

0. 

3) 

209 



 . 1 ةكسملا :نعا (سنكلا) 216“

(4 

(©. 

 هرضرشتنا ع (سقنت)و 15

 ,”ةلزنملا نفلاخت قا [نيكز وفق

 0007 هاتعمف .ءاظلاب هآرق نمو «ءليخيبب 05 و 24

 ما

 .317 : بيرغلا ريسفت /242/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''

2 3 
 نارقلا داعس /ةديبع يبأ ىلإ هةبستو 517 : بيرغلا ريسفدتد 2 ارقلا راهو“

 .كحأ ىلا يىرتت ربغ نس 0 : ةينارعإو

 /5 : هبارعإو نآرقلا ياعم /517 : بيرخلا ريسفت /242/3 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا 3
02 
 : 292 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "راهنلا عفترا اذإ" : 242/3 : نآرقلا يناعم : هارقلا 04

 ." نعوض عيباتتو هسا 8 6 : برولقلا ههزذ / 1 أئيب أراهت ريصد يدع دتمأ اذإ"

 :نهتلاب ]178 ب' ىلعلا فوج“
 2 هازل ساس . ! ع 0 مام 6

 هرمحو نماع نيبأو مصاعو عقات ارفق :دالخلاب (نينلذب) يئاسكلا قرجع ىدأو ريثك نبأ أرق لل

 .(220 : ريسيتلا /673 : ةعبسلا باتك) داضلاب (نينض)

 يناعم : شفخألا .288 /5 : هيارعإو نآرقلا زاجم / 243/3: نارقلا ينأعم : 00 3

 بفقعلا /2953: ةءازعاو نارقلا يناعم /517 : بيرغلا ريسفت 500

0 
 /42 : فشكلا /195 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /64 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا أ”

0.04 

 /5 + ةيلرغإو نارقلا يتاعم /5158 + بئرقلا نيشفت / 243/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

29-5 
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 ا 3

 2 1 5ع
 0 2- كد 4

 :هأتعمف لادلا فيفختب أرق نمو .كقلخ موق :يأ ('”!ككَدَعَف دعف)و د7

 .(7ءبقلاو نسحلا يف ر وصلا نم ءاش ام ىلإ كفرص
 .ءازجلاو باسحلاب :يأ (نيدلاب)و 9
 يندم ةروسلا هذه نم فصنلا نإ :ليق .نيقففطملا ةروس

 ,ةنيدملاو ةكم نيب تلزن اهلك ةر وسلا نإ :ليقو يكم رخآلا فصنلاو
 .(©رهشألا يه اذهو

5 

 عفدلا دنع ليكلا نوضقني نيذلا ,'''نيبارملل :يأ (نيففطملل)و
8 

 .7!5 شضبقلا دتع هيف نودزيف

 295/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم / "ضعب ىلإ اهضعب رجف : يأ“ : ا عا

 1 ." حلاملا ىلإ بذعلا رجف'
 ىتوملا جرخو ةضفلاو بهذلا نم اهنطب يف ام جرخ" : 243/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 5

 تلهج ءيضوم ترثعب : لجرلا لوقي ,تريثا " : 288 /2 : نآرقلا هك / "كلذ دعب
 .(صنلاب) 518 : بيرغلا ريسفت / "هالعأ هلفسأ

 ةزمحو مصاع آرقو ,ديدشتلاب (كلدعف) رماع نباو ورمع ويأو عقانو ريثك ن ياو
 .(220 : ريسيتلا /674 : ةعبسلا باتك) ةفيقخ (كلدعف) يئاسكلاو

 .(صنلاي) 518 : بيرغلا ريسفت /244/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 5

 .296/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /(صنخلاب) 518 : بيرغلا ريسفت 0

 نبا هلثمو /ةنيدملاو ةكم نيب ةرجهلا يف تلزن ' : 64 : خرستلاو ةسانلا موه نيا"
 /ةيكم : 253 خوسنملاو خسانلا : يف ساحتلا لاقو /195 : خوسنملاو خسانلا يف ةمالس
 ." ةيندم ليقو ةيكم " 366/2 : فشكلا يف يكم لاقو

 فاينسلا عم مسي اه هو" نينارملل*:اهنأأ ودييو "نييارهلل " "لالا يف ""'
 /519 : بيرغلا ريسفت /289/2 : نآرقلا زاجم /245 /3 : ءارفلل نآرقلا يناعم : رظنا 8

 297 2: هنارغاو نآرقلا يناعم



 ا أ (مهولاك)و 3
 ا اونزو 8 (مهوُنّرو)و

 3( ان

 .' نوصقني :يأ 0 0
4) 

 0 ا 00 06
 هلقع ىلع رمخلا تنار :لاقبي ءبلع :يأ (مهبوُلَُق ىلع َناَر)و 14

 ."”7ةادنو هفارشأ :يأ (ميعنلا ةرضن) // ؟©9تبلغ :يأ

 اهنإ «ليقو ("*'ضوسم ويف انارمش :موتكتم» قدر نفل 5
 لا رمل

9 1 (10) 
 . © همعط رخآ : يأ (هماتخ)و 26

 يناعم /510 : بيرغلا ريسفت /289/2 : نآرقلا زاجم /245 /3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ١''

 .297 /5 : هيارعإو نآرقلا

 .297 /5 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /519 : بيرقلا ريسفت /289/2 : نآرقلا ناجم (

 .297 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /519 : بيرغلا ريسفت 9

 " قسفلا نم قيسف : لاق امك .نجسلا نم ليعف ءسبح يف" : 289/2 : نآرقلا ناجم 9
 را لا در" 25[ وفلل مست

 .298/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /519 : بيرغلا ريسفت /289 /2 : نآرقلا ناجم ©

 519 : بيرغلا ريسفت /289/2 : نآرقلا ناجم /247 - 246/3 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا

 .(صنلاي)
 289 2 قارفلا قاطع رول قيرد" : 248/3 ٠ ىترقلا يناعم : ءارقلا 9

 هوجو) : هنمو ؛هسفنو ميعنلا قيرب : يأ" : 204 : بولقلا ةهزت / "درص انردصم"

 .ميعتلا ثيري نم ةهقرشم : يأ (ةرضان ذئموي

 .300/2 : هبارعإو نآرقلا يناعم /519 : بيرغلا ريسفت /289 /2 : نآرقلا زاجم

 51 قل ريراوو# 7

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /520© : بيرغلا ريسفت /248 /3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

0200/5 

112 



 بارش عفرأ | (مينستلا نأ :ليق ." "ولع نم :ىأ (مينست نم)و 2 2

 هلا ىف
 3 معمر م

 3 0 ماو ر اًقكلآ َبوُث)َو 36

 .ةيكم يهو ؛قاقشنالا ةروس
 3 1 : ىأ (تّذأ) 2

6 27 
 . ينص نأ اهلا قح :يأ (تقح)و
 .”ةولخلا نم تللعفت يأ (تلَحَت)و
 .(©كتشيعم يف بصان لماع يأ (حداك َكّنِإ)َو 6
 .0اكاله : يأ (ار وبش)د 11

 ثعبيو عجري نل :يأ (ًروجُي ْنَل نأ)و 14
 .(!!!سمشلا بيغم دعي ىقبت ىتلا ةرمحل | .(ققشلا)و 16

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /520 : بيرغلا ريسفت /248/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا َّى
 ع

 500 ىبوغلا ويست ©

 .520 : بيرغلا ريسفت /230/2 : نآرقلا زاجم 9
 ؛ فشكلا .196 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا /253 : خوسنملاو خسانلا : نياكفلاب
2/ 367. 

 يناعم /521 : بيرغلا ريسفت /291 /2 : نآرقلا زاجم /249 /3 : نآرقلا نا اولا
 .303 /5 : هبارعإو نآرقلا

 .303 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /521 : بيرغلا ريسفت /291 /2 : نآرقلا زاجم 5
 ."ةولخلا نم تلعفت" :61 :.بولقلا وك
 .304- 303/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 01 : بيرغلا ريسفت /291/2 : نآرقلا ز ةاييدلا
 .304/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم 521 ركلات 3
 يناعم /521 : بيرغلا ريسفت /291 /2 : نآرقلا زاجم /251/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا كال

 .305/5 : هيارعإو نآرقلا
 : هبارعإو نآرقلا يناعم /521 : بيرغلا ريسفت 001 نآرقلا يناعم : ءارفلا ''''

5 ,. 

6007 
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 ىلا ئيش /لك مضي هنأل .عمج :يأ (قسوام)و 17 (و98)

0 
 .  هاوام

 003( 35 ا عوف 5 ل. |[ )2( 9 5 1 000

 لا ةعيالاخ يأ (قْبَط نع ًاقّبطو) 9

 يف عاتملا ىعوي امك .مهر وهظ يف نوعمجي يأ (نوعوي)و 0

 7 ءاعملا

 .  ةيكم يهو ؛جوربلا ةروس
3 3 5 5 5 : 

 ىنعمو . "اجرب رشع ينثا يهو ءموجنلا جورب :يه (جوربلا) |

 9(: ا :
 روصقلا :ةغللا يف جوربلا

 1 نوصحلاو

 : هيارعإو نآرقلا يناعم /1 : بيرغلا ريسفت /251 /3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ''

 .(صنلاب) 211 : بولقلا ةهّرن ,/آ5

 : هيارعإو نآرقلا يناعم / " ضيبلا ىلاحللا ىف ةلييا "525:1 3 نارقلا» قافش لر نرتل

 ."ةرشع ةعيرأو ةرشع ثالث ةليل ىوتسأو عمتجا " 005

 قستا لاقيو " : 39 : بولقلا ةهزن /هلبق ةلاصالا رظنا) 305/5 : هيارعإو نآرقلا ىتاعم ©

 ." ىوتسأ

 : هيارعإو نآرقلا يتاعم 1 : بيرغلا ريسفت /251/3 : نآرقلا يناعم فارقلا 9

5/. 
 زاجم "مثإلاو بيذكتلا نم مهر ودص يف نوعمجي اك" :251/ 3:2: كارقلا يناعم : ءارفلا

 يف نوعمجي : يأ" 1 : بيرغلا ريسفت / "عاتملا ىعوب امك" 292/2 : نآرقلا

 نآرقلا يناعم رظناو / " ءاعولا يف ........ اذإو ,عاتملا تيعوا : لاقي مهبولقو مهر ودص

 306/5 + ةيارعأو

 305/3: هيارغإ و :تارقلا قدام 35214 وفلان ا ل

 : فشكلا /196 : خوسنملاو خساتلا : ةمالس نبا /253 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا 7

2/. 
 تضع ::يمزذلا نيستفي 293/2 2 قازقلا نامه /252/2 + نآزقلا ىئاهغ + ءارقلا 8

 ب46 تولقلا هو /307 /5 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /522: 7 بيرعلا نسف

7114 



 2و 3 9 1 1 . وية همم |

 .©ةعمجلا موي :ليقو «' 'ثعبلا موي ينعي (دوعوَملا موُيَلا)و 2
 ١ هفرعو ةعمجلا دهش' نموم لك ينعي 0 30 5 : 1 2

 0 ا معو 0 ىف دس ل 0 ا
 5 اوركناو ءاوهرك :يأ (اومقنو)و 8 06( : ا

 .""7اويذع :يأ (اونتف)و م” ع 55
 انك 5 0

 ةيكم يفو ,قراطلا ةر قوس

 .©اليل يتأي :يأ ,قرطي هنأل مجنلا (قراطلا) ١
 .9!2ءيشملا (بقاثلا)و 3

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /522 : بيرغلا ريسفت /252/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 3
5 7. 
 لهأ نيب فالتخا ريغ نم ةمايقلا موي ىه " : 283/19 : هريسفت يف يبطرقلا لاق

 .ةعمجلا موي وه (دوعوملا مويلا) نأب لوقلا ىلع فقأ ملؤ / "ليوأتلا
 522+ :بيرخلا نيسفك )252/3: نارقلا ىفاكف + ةارقلا ا"

 ةعمجلا موي" : 522 : بيرغلا ريسفت / "ةفرع موي" : 252/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 .286 - 283/19 : يبطرقلا ريسفت : رظنا ريبك دوهشمو دهاش يف فالخلاو / " ةقرع مويو

 .307 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /522 : بيرغلا ريسفت ياك

 .51 : بولقلا ةهزن /308 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 9

 : هبارعإو نآرقلا يناعم / "مهوبذع : يأ (نينموملا اونتف) ' 522 : بيرغلا ريسفت ا
 ' ... نينموملا اوقرحا يأ" : 5

 : ةمالس نبأ /253 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /65 : خوسنملاو ةساكلا فرح قب
 .369/2 : فشكلا /96 : خوسنملاو خسانلا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /523 : بيرغلا ريسفت /254/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
1/5._. 
 /523 : بيرغلا ريسفت ./294/2 : نآرقلا زاجم /254/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .31 1/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 ف

210) 
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 رس اهنا ردم ولقلا 56 :ينعي 00

 لك هب عجرت مث ءرطملاب ءىدتبتاهنإ :يأ (عجرلا تاذ)و 11

 11 عراة ذيع ناقو

 هرهظت :ي 0 ا ا

 00 ىلع مهيزاجأ : يأ (ديكأ)و 16

 . ايف عا اي

(007 

 كلن سنس

 :ةخوسنملا يآلا نم بزحلا اذه ىف

 ميقتسي نأ مكنم ءاش نل):ريوكتلا ةروس يف :ىلاعت هلوق

 31115 ::هنارعإو ةارقلا يناعم /296 : نآرقلا لكشم ليوأت (''

 يناعم: 523 + يموقلا نق /294/2 + نآرقلا زاجم /22557/3- نآرقلا نتاعم“ ءازقلا ©

 عيا هذ نآرقلا

 200 بيرق

 : بولقلا رئارس" : 523 : بيرغلا ريسفت

 .2535/3 +: نازقلا يناعم : 0 5

 .ةديبع يبأ ىلإ اوزعم 0 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 294/2 : نآرقلا زاجم 9

 يفانه#/523 + ينرقلا زيد ة: /294/2 : نآرقلا زاجم /255/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 313/5 هبارعإ ويكارقلا

 0 تفوكلا ضو

 :313/5+ ةياوغإو ةارقلا يناعم /559 : نآرقلا لكشم 1 5

 8 ريوكتلا 00(

010 
( 

6 



 .((2)هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو) :"”'هلوقب كلذ عم
 اهخسن.. ةيآلا ((”7نيرفاكلا لهمف) قراطلا يف ىلاعت هلوقو م 3 : كا د 4 5 2

 .( رض ةلظلغ اهيف ةيآ لكبو هفيسلا ةبآي.ىلاعت
 .©)ةيكم يهو/ىلعألا ةر وس :نيتس يفوملا بزحلا(898)

 .(!9ةوفلاو مكادلا ءاقبلا قداص دق :يأ 53 دق)و 14
 هلإ هل :لاق نم :ليقو "هللا ىوقتي نثكت نم :يآ (ىكزت نم)و 7 5 هه 011 00 ةيساما 2 0 ٠

 195: ةويشلاو ةسانلا+ ةنالسوتا
 9 : ريوكتلا ©

 .(اديور مهلهما نيرفاكلا لهمف) 17 : قراطلا 5
 نبا لاقو /196 : خوستملاو خسانلا : ةمالس نبا /65 : خوسنملاو هسلنلا همك خزأا*

 هنإ ..... اذاو ءفيسلا ةيآب خوسنم هنأ مضعي مع" : 251 : نآرقلا خساون يف يزجلا

 : ةمالس نبا /253 : خوستملاو خسانلا : ساحنلا /65 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 89
 .370/2 : فشكلا /197 : خوسنملاو خسانلا

 .315/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 .524 : بيرغلا ريسفت /295/2 : نآرقلا زاجم /256/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0
 لا حار 3

 يناعم /524 : بيرغلا ريسفت /295 /2 : نآرقلا زاجم /256/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 .315/5 : هيارعإو نآرقلا

 .(صنلاب) 316/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم "''
 .ةفيفيملاو عملا و ةييقن 9

171 



 11هللإ الإ

 يمانلا :ةغللا يف يكازلاو !/رطقلا ةاكز يف تلذن اهنإ :ليقو

 .باتكلا اذه متخ باب يف يفوتسيسو ,0 شكلا

 ا يقر ةشاخلا واف

 ىشغت اهنأل ةمايقلا (ةيشافلا)1

 5 وعول 007 ا

 ةينآ نم "و 5
 كهو / راه كالا

 يف ةنيفقوتسإا
 هةر وس

5 

 سبي اذإف :قربشلا هنم بطرلل لاقي تابتلا وه

 0 8) . : . 5 ف 2

قف اهنإ :ليقو , اوغل ةلئاق :يأ (ٌةيغآل)و
 نتا لو س

قلل حولا تحل رفق قي ل
يل هوبا اهنا وعلا يبل ي

 

 .(ةمركع نع هاور / 156/30 : يربطلا ريسفت (')

 /30 : يربطلا ريسفت /ديعلا موي ةجورخ ليق قدصت : 257/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا ©

 .ةيلاعلا يبأ نع هاور 6

 .316/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 3

 ور جتباعلا + ساخقلا 65 + خيوستلاو :خسانلا يؤمر

 .3/70/2 : فشكلا /197 : خوسنملاو خسانلا

 :317/5 :ةيارعاو نآرقلا يناعم /525 : بيرغلا ريسفت (؟

 /نأ لثم ةراح : 426 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا / ميمح لثم : 296/2 : نآرقلا زاجم 9

 اذكه ةيآلا يف تءاج ةنآو / .رحلا ةدش ىف ةيهانتم يأ : 317/5 : هبارعإو نآرقلا ىناعم

 : ةمالس نبا /253 : خوسنملا

 .(ةينأ نيع نم ىقست)
 .317/5 : هيارعإو نآرقلا يتاعم /525 : بيرغلا ريسفت 7

 .(صنخلاب) 325 بيرغلا ريسفت / وغل اهيف عمست ال : 2ذ006إ2 : نآرقلا ناجم 8

 .318/5 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم ©

118 



 0 دمر : كا 15

 ب
 0 ريثك ةقرفم :يأ (ُةَنوُنَبَم)و 3( 2 م ري

 .!تطبسب :يأ (تحطس)و 0
 (5) طلسمب :يأ (رطيسمب)و 2 5 : هر و

 6 ء ارث

 .””مهعوجر :يأ (مهباّيإ) و 3

 ىحضألا رشع ينعي (رشع (رشع ٍلايل)و 2

 .تانثإ:ةغللا يف (عفشلا)و 3
 : نآرقلا بيرغ : يديزيلا /296/2 : نآرقلا زاجم /258/3 : نآرقلا ينكتب عاوفلا )

 204 : بولقلا ةهزت /318/5 : نآرقلا يناعم (صنلاب) 525 : بيرغلا ريسفت 6
 .(صنلاي)

 296 /2 نآرقلا زاجم / قيقر لمح اهل يتلا سفانصلا : 258/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 : هيارعإو نآرقلا يناعم / (صنلاب) 525 : بيرغلا ريسفت / ىيرزو ةيبرز اهتدحاو طسبلا
 هند ايكتحلو طمسلا 9

 0 تيوتا ويعمل 20530 ٌقارقلا | يناعم : ءارفلا '*'
 .319/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /525 : بيرغلا ريسفت ةد /296 /2 : نآرقلا زاجم 5
 يناعم /535 : بيرغلا ريسفت ةت /296 /2 : نآرقلا زاجم /258/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 7

 .319 /5 : هيارعإو نآرقلا
 .319 /5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /525 : بيرغلا ريسفت ا
 : ةمالس نبا /253 : خوسنملاو خسانلا : ساحتلا /65 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 7

 .372/2 . فشكلا /197 : خوسنملاو خسانلا

 : هبارعإو نآرقلا يناعم /526 : بيرغلا ريسفت /259 /3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
5215 
 / (صنلاب) 526 : بيرغلا ريسفت / حورلا وه ةاكزلا عفشلا : 297 /2 : نآرقلا زاجم
 .(صنلاب) 122 :بولقلا ةهزن

 نوقابلا أرقو يازلاو داصلا نيب ةزمح أرقو ءلصألا وهو نيسلاب ماشه هأرق (رطيصمب)

1/19 



 ؛مهجاوزأ اوقلخ مهنأل قلخلا عفشلاب دارآق .(!'دحاو (رّثَولا)و

 . وجا وبهتألا كلاعت هللإ قولان

 امنإ :ليق دقو ءرتوو عفش هنأل هلك قلخلا ىنع اهنإ :ةداتق لاقو

 سابع نبإ نع ىورو ءارتوو اعفش ءاهيف نأل ةضورفملا تاولصلا دارأ

 ةفرع موي رتولا نإ :ليق ,'”!اهب عفش هنأل :ءءاوح عفشلاو ءمدآ رتولا نأ

 38 - 6 . 3 فلا .

لاو )هلثمو ا "نيش ىرسيب ع فر اذإ)و 4
 راهن

 4 نيتك ا وصمم

 ."*!لقع يذل :يأ (رجح يذل) (98)

 ىلوألاف :ناداع اهنأآل ؛ىلوألا داعل مسإ اهنإ :ليق (مر و7

 ني :ليقو مهدلبل مسإ :مرإ ىمست

 0 ريسيتلا /272/2 : فشكلا : رظنا) نيسلا نم اهولدنا داصلاب

 .:تولقلا فزت 5206 بيرغلا نيش /287/2 نوفل نام 17

 /5 : هيارعإو نآرقلا يناعم /526 : بيرغلا ريسفت /260/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 .122 : ب ىلقلا ةهزن /32]

 2+ تولقلا هموت /5267 بيرعلا نيس 726073: ازقلا يكاد موق 3

 2 يب يلقلا ةهزك /526 : بيرغلا ريسفت /260/3 : نآرقلا ما ءارفلا 4

 باتك / عفرلا عضوم يف هذه يف ءايلا هذه فذحت برعلا : 0 تارقلا زاهي

 ريثك نبا عفان أرقو " ... ' فقوو 1 لصو ءايبلاب (ىرسي) ريثك نبا أرق" : 383 : ةعبسلا

 ريغب (رسي) يئاسكلاو ةزمحو ماعو رماع نبا أرقو " ... " فقولا يف ءاي ريغبو (ىرسي)

 . ".فقو الو لصو يف ءاي

 520 وفا ىييوقك

 61 نفاخ 88 لقا 67 نشف : روس ثالث يف ترركت 9

 يناعم /526 : بيرغلا ريسفت /297 /2 : نآرقلا زاجم /260/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 321/5 : هبارعإو نآرقلا

 201/2 ةارقلا زا أ ةدلي ماو هع ايقااوتإ# 260/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 .(امعلا تاذ مرإ) يهو ىلوالا داعو .ةريخألا داع : ناداع امه

0 



 ,(!!دمعم :ليوطلا لجرلل لاقي ؛عيفرلا :يأ (داّمعلا تاذ)و
 .عيفرلا ءانيلا تاذ :ىأ (دامعلا تاذإ :ليقو

 هاتعم ليقو ءاتويي هنم اولمعو هوعطق :يأ (رْحَّصلا اوياج)و 9 5 59 0 ١ 5 3 2( ف
 .©)تويب هيف اوذختاف رخصلا اوقرخ

 يرض نكي مل نإو ءباذعلل مسإ :طوسلا (ٍباَدَع كوش 1
. 041 

 . طوسب

 ل يو ا قلما قع هقاو ىأأ ( لضرألا تكدِ)و 1
 .39 : بولقلا ةهزن /322/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 6
 .322/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم 5

 /297 /2 : نآرقلا زاجم /اتويب هوذختاف رخصلا اوقرخ : 260/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 5
 اوعطق : 70 : بولقلا ةهزن / اوعطق : 322/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم / اتويب هنم اوذختاو هوبقن : 526 : بيرغلا ريسفت / اهعطقيو اهيف لخدي : اضيأ ةالفلا بوجيو ءاويقن
 .اتويب وتياف رخصلا

 .114 : بولقلا ةهزن /322 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /261/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0
 198 + ىوزقلا فوك
 5اس
 .ىماتيلا ثارت يأ : 323 /5 : هبارعإو نآرقلا يناعم / ثاريملا : ةحفصلاو هسفن أ"
 .527 : بيرغلا ريسفت /262/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 /527 : بيرغلا ريسفت / 298 /2 : نآرقلا زاجم /262/3 : نآرقلا يناعم : 5

 .323 : هيارعإو نآرقلا يناعم
 27 ير .ى(10)
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 1 وولاة

 ."ةكم ينعي (دّلبلا اَذَه) ١
007" 13 + . : 

 ال :يا نكاس :يا لاح هاتعم :ليبقو : لدلح :ىأ (لح تنأآ)و 2

 اس 00 55 :يأ (دّبُك يف)و 4

 .”اريثك :يأ (ادَبلا) و 6

 يف قيرط لكو .ءرشلاو ريخلإ قيرط . نيقيرطلا (نيدحتلاو 10

 7 نايدقلا اطهقأ يتابع يورو 'ةادجت وهف لبج

 عم مل :ةلزنمب يضاملا عم الو :محتقي مل :يأ (مَحَتْفآ آلق)و ١
 .""”ليقتسما

 : ةمالس نبأ /253 : خوسنملاو خساتلا : ساحنلا /65 : خوسنملاو غسانلا : مزح نبا ©

 .3/4/2 : فشكلا /198 : خوسنملاو خسانلا

 . 183 : مالعإلاو فيرعتلا /45 : بولقلا ةهزن 7/327 / 5+ ةيارغإو قارقلا ىناقيم 9

 327/35: ةيارقإو نازقلا تاعي 260/3 نقلا كا : ءارفلا 9

 ْ 2و ير
 .183 : مالعإلاو فيرعتلا /327/5-+ ةيازغإو قارقلا نتاع 7/528: فيرغلا ويسفت 17

 : نآرقلا زاجم / ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ دباكي ىأ جلاعي : 264/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ©

 ايندلا رومأل ةنياكمو ةبلع ةدش يف يأ : 528 بيرغلا ريسفت / ةدش يفق : 2

 .... ةرخآلاو ايندلا يف هرمأ دباكي يأ : 328/5 : هبارعإو نآرقلا ىتاعم / ةرخآلاو

 يتاعم /528 : بيرغلا ريسفت /299 /2 : نآرقلا زاجم 7263/35 ةاوقلا يناعم : ءارفلا (7

 .325/5 : هيارعإو نآرقلا

 يناعم /528 : بيرغلا ريسفت /299/2 : نآرقلا زاجم /264/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 .204 : بولقلا ةهزت /328 /5 : هبارعإو نآرقلا

 .389 : سابقملا ريونت /523 : بيرغلا ريسفت

 9 : بواقلا ةهزن /329/5 هبارعإو نآرقلا ين :اعم
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 رمارتص يل رمح
 .2!ةعاجم :يأ (ةّيَغَسَمْو (14) د

 .©!ةيارق اذ :يأ (ةبَرقَم اَذ)
 .©هرقف نم بارتلاب قصل دق هنأك رقف اذ :يأ (ةّبرثم اذإو 16

: 

 ١

 واب نأ (ةمحرل اب 17
 :ىأ هتدصوأو بابلا تدصآ :لاقي ؛ةقبطم :يأ (ةدصوم)و 0

 . هت ةنطأ
5 2 00 

 0 هك فو ,(سمشلاو)ةر ىس

 . 81 اين ينلا هاك
 .”اهعبت :يأ (اَهآلَت) و 2 9( م ل

 .(97!1ةما ظلاو ضرآلا :ىنعي (اَهُألَج)و 3

 .156 : بولقلا ةهزن /528 : بيرفلا ريسفت أ''
 ةهزت /329 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /528 :بيرغلا ريسفت /299 /2 :نآرقلا زاجم 0

 .184 :بولقلا

 .329 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /529 :بيرغلا ريسفت 5
 .330/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /529 :بيرغلا ريسفت /299 /2 :نآرقلا زاجم 9

 ْ .185 :بولقلا ةهزن
 :بولقلا ةهزن /330/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم /529 :بيرغلا نيسفت/ 2991/2 :نارقلا
106 . 

 خسانلا :ةمالس نبا /253 خوسنملاو خسانلا :ساحنلا/65 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا ف
 .378/2 :فشكلا/ 198 :خوسنملاو

 نا 2

 .529 :بيرغلا ريسقت /266 /7 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 69
 7 :بيرغلا ينوي 7
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 ."' !اهطسب :ينعي/ (اَهاَحَط)و 6 (ظ99)

 رفا يف اهفرع :يأ (اَهَمُهْلأَرَو 8

 00100000 (اَهاَكَذ)َو

 (4)اهسسد

 (”!اهنايغطب :يأ (اًهاوُفَطِب) و 1

 أ 'ةقانلا رقعل ديري (ثعبنإ)و 2
 نير ادق همسإ نإ :ليق ,ةقانلا رقاع :ينعي اهيقش :يأ (اَهاَقْشأ)و

 لا

 يش لا (اهاكتس) ناد

 ةهزن /529 :بيرغلا ريسفت/430 :نارقلا بيرغ :يديزيلا /300/2 :بيرغلا زاجم ')

 .136 :بولقلا

 .(صنلاي) 529 :بيرغلا ريسفت /رشلاو ريخلا ليبس اهفرع 266/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 .332/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /530 :بيرغلا ريسفت/267 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا )

 اهاسد نأ ىرنو "..." ةعاطلاو ةقدصلا كرتب اهلمخآأ" /267/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا

 -يأ-هسفت سد يأ :530 :بيرقلا ريسفت/ "هلامو هلزنم ىفحي ليخبلا نأل اهسس

 ىتعم :332/5 :ةبازعاؤ نآركلا ينأعم / سسد نم لصألاو يفلان و دفلاب اهافخأ

 اهفخآ :يأ :91 :بولقلا ةهزن/ ".." اهسسد لصألاو ةسيسح ةليلق اهلعج اهاسد

 .اهسسد لصألاو يصاعملاو رن وجفلاب

 .333/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/580 :بيرغلا ريسفت /267 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ()

 ْ .530 :بيرغلا ريسفت
 ملو نادق رخآلاو رهم نبأ نالف :نينثا اناك امهنإ :لاقي ' :268/3 :آرقلا ىناعم :ءارفلا 7

 /214/30 :يربطلا ريسفت/ ىقشلا :ىأ :530 :بيرغلا ريسفت /زئاج كلذو اقايتشا ولقب

 / ةقانلا رقاع فلان 1 ادع :40 :تولقلا ةعزن. /قلاس نيو ادق قهو درفت ع

 لتف يف هكر اش يذلا هبيحاصو ةريدق همأو فلاس نب رادق ره : 4 :مالعإلاو فيرعتلا

 ْ ."مهج نبا ىأ رهد نب عدصم همسا ةقانلا

 .117 :بولقلا ةهزت /530 :بيرغلا ريسقت
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 ."")اهكرح يأ ءضرألا مهب فجرا :يز (مهيَلَع َْمَدِمَدَقِ)و 4
 ةمألا ىوس :يأ ءاهاوس :ليقو :مهيلع اهاوس :يأ (اهاَوَسَف)و

 - !ههنيب ىوس ىنعمب اهريبكو اهريغصي باذعلا لازنإب
 .3)ةيكم يهو ':ليللا ةز 3)- 5

 1 ويظ يعأ | ىلخت 4(. 1 عام < ج
 .”!مكلمع :يأ (مكَيعس نإ)و 4 5) 0 فدع 86 م َ

 6( 3 عاد 000
 " افلتخم :يا (ىتشل)و

 71 27 ها رم

 .(7لاضلا لمعلا ىلإ دوعلل : أ (ىرستلل)و 7

 ظ ؟)باوثلاو ةنجلاب :يأ (ىنسُحلاب)و 9
 ىدرلا نم هنإ ليقو .رانلا يف هسأر ىلع طقس :يأ (ىدَرَت)و 1

 ."7كالهلا : ىأ

 ن0 ل ل ل

 .(صنلاب) 91 :بولقلا ةهزن/ مدي فجرا :269 /3 :نآرقلا يناعم :ءارقل

 بولقلا ةهزن يف يناتسجسلا زيزع نبا هلقنو / (صنلاب) 269/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 0
 .دحأ ىلإ هبسني يأ نود

 خسانلا :ةمالس نيا /253 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /65 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا ك
 .382/2 :فشكلا /198 :خوسنملاو

 .335/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم

 531 نيوشلا قويدفتا)

 .335/4 :نآرقلا يناعم /.531 :بيرغلا ريسفت /270/3 :نآرقلا يناعم:ءارفلا
 000 علا يس 2/0 37 نارعلا ىاجم فرقلا ا"
 .531 :بيرغلا ريسفت/270/3 :نآرقلا 9 اور 9

 لاقيو ءطقس :يأ :رانلا يف ىدرت" :بيرغلا ريسفت/ :تام :431 : نآرقلا بيرغ :يديزيلا ©

 ىدرا اذإ) " :336/5 :هبارعإو نآرقلا يناعم/ "كالهلا وهو ىدرلا نم ,لعفت " ىدرت'
 ."رانلا يف ىدرت اذإ :ليقو ؛تام اذإ :ليق

 ."يهلت" 61 :بولقلا ةهذت "دقوتتو:جهوتت/336/5 :ةيارعإؤ نآرقلا يتاعف 7

 ا )ع
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 . !!!ةيكم يهو ءىحضلا ةروس
 20همالظ ىهانتي امدنع كلذو نكس :يأ (ىجسإ 2

 ريغ هللا كعدوتسا :مهلوق هنمو ككرت ام :يأ (َكَعَدَو امو 3

 1 و :يأ ءعدوم

 ."صضغبأ :يأ(ىلق اَم)و

 رثك اذإ لاعأو ءرقتفا اذإ لجرلا لاع :لاقي ءاريقف :يأ (ًالئاع)و 8

 .00هلايع
 )6( سال مآ ( يذت

 . رجرتال :يأ (رهنتال)و
 7 5 5 ماس . 2

 3 كف يهو ء| حرشلا] (حرشن ملأ هر قس

10 
 حتفن :يأ (حّرشُن)
 ."7ةيلهاجلا يف كمثا :يأ (َكَرْدِو)و 2

 خسانلا :ةمالس نبا /253 :خوسنملاوخسانلا :ساحتلا /66 :خوسنملاو خسانلا :م :مزح د 3

 .382/2 :فشكلا / 199 :خوسنملاو

 اذإ جاس ليلو جاس رحب :لوقت امك ,هلوط يف دكو ملظأ" :273/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 4

 اذإ" :531 :بيرغلا ريسقت/ "نكس اذإ/ "302/2 :نآرقلا زاجم/ "ملظأو نكسو دكر

 .هدوكرو همالظ يهانن دنع كلذو نكس

 ]1 :بولقلا ةهزن /339/5 :هيارعإو نآرقلا يناعم

 531 :بهرقلا وريف 5 :نازقلا ذاجم 5

 ىنعملاو "اميدع ' هللا دبع فحصم يف اهتيأرو اريقف " :274/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 59

 / "لايع وذ" :432 :نآرقلا بيرغ يديزيلا/ *ريقف اذ :302/2 :نآرقلا زاجم / "دحاو

 لجحرلا الع :لاقي ءنكي مل ىأ لايع هل ناك ءريقفلا لئاعلاو اريقف " :531 :بيرقلا ريسفت
 ."هلادع رثك اذإ لاعأو رقتفا اذإ

 61 :يولقلا ةهرولا"

 خسانلا : ةمالس نبا /253 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا /66 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا 7

 .382/2 :فشكلا /200 :خوسنملاو

 .(صنلاب) 532 :بيرقلا ريسفت /كيلق الل نيلت/275 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

 552 :بيرغلا ريسفت/275/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 7

(03 

756 



 اذهو هةتوص :يأ :عمسي هضيقن لعج :يأ (َكَرهظ ضقنأ)و 3

 0 [يولا ف ةكانت ويشعل لكم
 ' .كتالص نم :يأ (تغرف)و 7 2 "0

 .©ءاعدلا يف دهجا :يأ (بصناق)و

 .”ةيكم يهو ,(نيّثلاو) ةروس
 نيتلا ناتبني ءماشلاب نالبج ( ٍنوُتيَرلاو نينا
 .(©هكنيت امه :لاق هنأ دهاجم نع ىوريو «' ”'نوتيزلاو (و100)

 .تمالاوذ :يأ (نيمألا)و
 ثسحلا لاقو ."””ةنامزلاو: مرهلا نع ةيانك (نيلفاس لف

 توص اذإ تيبلا ضقتني امك ,ماظعلا هل ضقتنتف هلقثأ " :433: نآرقلا بيرغ :يديزيلا ١"
 ," لثم اذه هتوص يأ .هضيقن عمس ىتح هلقثأ" :532 :بيرغلا ريسفت/ ' عوقولل

 532 «كيرقلا 00 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 5
 .532 :بيرقلا ريسفت/275/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 خسانلا ةمالس نبا 3 :خوسنملاو خسانلا :ساحنلا 66 :خوسنملاو خسانلا :مزح نبا 0

 .-. 42 :فشكلا /300 :خوسنملاو

 امهنا :لاقيو ؛مكتوتيزو اذه مكنيت وه سابع ناب لاق" :276/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 اتيزووطو انيتروط :امهل لاقيو ماشلاب ناليج" :532 بيرغلا نيسفت/ "ماشلاب نالبج
 :343 /5 :هبارعاو نآرقلا يتاعم/ "امهناتيني امهنأل نوتيزلاو نيتلاب ايمس ةيئايرسلاب
 ليج نوتيزلاو قشمد هيلع لبج نيتلا :ليقو ءسدقملا تيب نوتيزلاو قشمدو يتلا :ليق
 "نالبج نوتيزلاو نيتلا) بيقو ,ءسدقملا تيب هيلع

 نولكأت يذلا مكتيت :لاق هنأ دهاج نع ىوريو "65 :بولقلا ةهزن يفو لصألا يف اذكه 9
 ." نورصعت يذلا مكتيزو

 / "نيمألا" :نمألل لوقت برعلاو نمإلا ديري .ةكم' :276/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا ف
 ينعي“ :343 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم / " نمآلا ديري :ةكم ينعي "532 :بيرغلا ريسفت
 ." ةكم

 .532-533 :بيرغلا ريسفت /303 /2 :نآرقلا زاجم 5
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 : الا كلذي ينعي

 ."عوطقم ريغ :يأ (ِنوُنْمَم َرْيَغِ)و 6
 .""!ةيكم يهو . [ قلعلا] أرقا :ةروس
 20 هتسفن قار ينعي (ةاَعو نأ7

 1 فدل [ عشرا

 هيلع يبنلا نأ كلذو له ج وبأ وه (ىَهْنَي يذلا َتْيآَر آو 9
 خضفيل ءميظع رجحب لهج وبأ هل دمعف ,ةبعكلا دنع يلصي ناك مالسلا

 ىف ليربج هنود ماق ءهنم برق ام دنعق ءنورظني سانلاو ء.هسأر اهب

 ءايوعرم عجرو هرجح ىلع هادي تسبيف .هلكأي نأ مهي لحف ةروص

 .!'3كلذ ةفص يف ةروسلا رخآ ىلإ هذه تلزنف
 س6 سس

 فدخل اذ مسلط ةيعتس:لاشت يدشن ا "7" يقطتلاو يس 5.

 ”اديدش ابذج هتبذجو

 511 ييوكلا يي

 .344/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /523 :بيرغلا ريسفت /303/2 :نآرقل | زاجم ©

 خسانلا ةمالس نبا /3 كولا خسانلا :ساحنلا /66 :خوسنملاوخسانلا :مزح نبا

 .383/2 :فشكلا /201 :خوسنملاو
 .533 :بيرغلا ريسفت/278/3 :نآرقلا يناعم :ءارقلا 3

 زاجم :نم يهو اهنودب ىنعملا متيالو قايسلا هيضتقي ةمدزال ةدايزلاو "رملا" :لصألا يف
 102 ةيولكلا" ةقززر 533 تيرفلا يسكت 4950 ىديدتتل نررقلاب نيرك 1304 2:18

 :هبارعإو نآرقلا يناعم /253/30 :يربطلا ريسفت/276 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9

5 . 
 .185 :يبلسلل مالعإلاو فيرعتلا /257 :لوزتلا بابسأ 7

 . نوفلاب”" ندهن" لهألا ف 9
 .345 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /533 :بيرغلا ريسفت /304/2 :نآرقلا زاجم
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 هيف نوعمتجي الملل سلجملا وهو ةيدان لهأ :يأ (ةَيِداَن)و
 :ليقو .””برعلا مالك يف طرشلا مه :ةداتق لاق (ةيناَيَّزلا)و 8

 ناثلا ىلإ رانلا لهأ نونيزي مهنأك ؛عفدلا وهو «نيزلا نم ذوخأم ىه
 .!ةينيز مهدحاو مهنوعفدي :يأ

 ."ةيندم ليقو ؛ةيكم يهو ءردقلا ةر وس
 3 نآرقلا ينعي ب (اَنَلَرنَأ)و 1

 91 رن ودنا 1 ةنوكا كلا (ردَقلا)و
 ركز دقو كلملا مسإو ,"””ردقلا ةليل اهيف سيل ديري (رهش فلأ)و 2

 ”يه ريخ :يأ (يِه مالس)و 5
 يناعم 353 :بيرغلا ريسفت /541 /2 :نآرقلا ينأعم :شفخألا /304/2 :نآرقلا داك
 .346 /5 :هير رعإو نآرقلا

 5353 ةفارقلا نيسفت 27

 يناعم : :533 :بيرغلا ريسفت /541 /2 :نآرقلا يناعم :شفخألا /304/2 :نآرقلا ز ييألا
 .346 /5 :هبارعاو نآرقلا

 خسانلا :مزح نبا// "ةيكم حيحصلا ليقو ةيندم" :347 /5 :هبارعأو نآرقلا ين همم“
 ةلوقلا سابك نبأ نع اهيفأ سور" 258 عوشلاو عساتلانياحتلا(ةينده6 د
 :385/2 :فشكلا/ ةنيدملاب تلزت :201 :خوستملاو خوسنملاو خسانلا :ةمالس نيا أعم
 .129/20 :يبطرقلا ريسفت رظناو / ةيندم

 :نآرقلا بارعا لكشم /347 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /2626 :نآرقلا لكشم ليوأت 0
2. 

 .347 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم/534 :بيرغلا ريسفت 9
 .347 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم 4 :بيرغلا ريسفت /280/3 :نآرقلا يناعم :ءارفل

 :مساقلا لاق" ةيمأ ينب كلم اهنأب ليق هنأ 0 :ىريطلا ريسفت يفو لصالا يف اذكه 9
 ."رهش فلأ وه اذإف ؛ةيمأ ينب كلم انيسحف
 1 ولا م

(0) 

1 (22 
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 ١ يأ (َنيكَفنُم)و 5
 سما ع8 قلق

 اذه متخ باي يف هانعم بعوتسأسو «نيملسم :نعأ (ءاقتح)و 5

 ,قلخ اذإ أرب نم ةيلعف نزو ىلع يهو ا !(ةّيربلا)و 7:6باتكلا
7 9 5 6 
 67 بارتلا وهو '””ىربلا نم هنإ :ليقو

 رثكأو (77 ةددشم ءاي عم زمه ريغبو زمهب عبسلا /يف ءىرفو

 . يللا ننع تير اه تكلا ة دمه كارت جلع ىؤنللا
 ين لدقاوةيكم هو [ةلزلزلا] (تلزاز) ووش 9)- . 5 0 7 تامل 2

0 
 190 تكرح : يأ (تلولز) أ

 خسانلا : مزح نبا / "ةيكم حيحصلا :ليقو ةيندم ' :349 /5 :هبارعإو نآرقلا يناغف 0
 نيلوقلا اهسف سابع نبأ نع ىور :258 موسنملاو خساتلا :ساحنلا /ةيندم 66 :خوسناملاو

 .ةيكم :258/2 :فشكلا /ةنيدملاي تلزن :201 :خوسنللاو خساتلا :ةمالس نباراعم

 /2 :نآرقلا بارعا لكشم :يف يكم لاقو /584 :بيرغلا ري ند ماذقلا نامه 7

 ."ريخ ىلإ تجاتحال نيلئاز ىنعمب تناك ولو ".." نيقرفتم :يأأ 9

 .534 :بيرغلا ريسقت/306/2 :نآرقلا زاجم

 ."مالسلا هيلع دمحم نيدو ميهاربأ نيد ىلع" 350/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم 7

 ."اربلا ":ليصالا ىف

 .45:بولقلا ةهزن 350/5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /282/3:نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

 باتك) ءايلا ديدشت عم ةزومهم ريغ نوقابلا اهأرقو ةزومهم (ةئيربلا) رماع نياو عفان أرق

 (224 رييستلا /693:(ةعبسلا

03) 

 .350/5: هبارعاو نآرقلا يناعم 5

 :ساحنلا/ةتيدم 66 :خوسنملاو خسانلا:مزح نيا/ةنيدم :351 /5 :هبارعاو نآرقلا ىناعم 7

 :خوسنملاو خسانلا ةمالس نبا/اعم نيلوقلا سايع نيا نع اهيف ىور :256: خوسنملاو خسانلا

 .ةيكم:256/2:فشكلا/ةنيدملاب تلزن : 2

 010 .106 : بولقلا ةهزن رظناو / (صنلاب) 351/5 : هبارعاو نآرقلا يناعم

1/00 



 كتيرض :لوقت امك ردصم وهو (17ةديدش ةكرح :يأ (اهَلاَدْلْز) و
 ,2)دحاو ظفل ىلع يآلا سوؤر فقتل رمضملا ىلإ فيضأ امنإو كبرض
 ؛ذإو نو هضم وهف :ىازلا رسقب ناك اذإو " (اديده الازلثااقللتو) هلوق نم ("”بازحألا يفو انه يازلا حتفب عبسلا ريغ يف ءىرقو
 (6 ار دصم اعيمج امه :ليقو «"”'مسإلا وهف اهحتفب ناك

 (”)اهاتوم :يأ (اَهَلاَقْثأ)و 2
 (ة)اهل نذأ :يأ (اَهَل ىحوأ)و 5
 (””عجري :يأ (ردصي)و 6
 (19اقرف :يأ (اًناَتْشأ)و
 (!!).ركذ مدقت دق (ةَرّذ َلاَقَثَم)و 8

 .(12!ةيكم ىهو .تايداعلاو :ةروس 12 5 2 8
 .351/5 :هيارعاو نآرقلا يناعم 02
 .283/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 8
 متفي (اهلازلز) " يردحجلا ةويح وبأو نارمع وبأو ةيلاعلا ويأ أرق" :202/9 :ريسملا داز 5

 .351 /5 هيارعاو :نآرقلا يناعم رظنا«/ ' يازلا
 .11 :بازحألا 3

 .491 /2 :نآرقلا هبارعا لكشم /.283/3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 9
 .491 /2 :نآرقلا ةيارعا لكشم 9
 .351 /5 :هبارعاو نآرقلا يناعم /535 :بيرغلا ريسفت /306 /2 :نآرقلا زاجم 5
 .535 :بيرغلا ريسفت /263 /3 :نآرقلا يناعم :ءارفلا 5

 51 لا نس

 .351 /5 :هبارعإو نآرقلا يناعم /ةحفصلاو هسفن 09
 /."ةريغص ةلم نأو "535 :بيرغلا ريسفت./ " ةرذ ةنز يأ :2./306 :نآرقلا زاجم 0

 .لوألا ءزجلا نم ب 98 :ةحفصلا عجار
 : ةمالس نبا /258 : خوسنملاو خسانلا : ساحنلا /67 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا -

 .386/2 : فشكلا /203 : خوسنملاو خسانلا
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 .!!ليخلا (تايداعلا)

 هنإ :ليقو ,2ليخلا فاوجأ توص :حبضلا نإ :ليق (احبض)و

 نإ ةواسلا ةحلف يل لافوت هةفانلا ةعمبم لاقي وسلا عومكوتك
 ديفا ردإلا يلعب ف فاتن 6 ورا زوبع اذه داري" وعش اخف
 نب قرأ حالو "نا ددعلا مهول ا" ييرفأل ةنرولن ود مق داك 6

 دكر عقلا
 .© اهرفاوحي ينعي ءاران تاحداقلا (تاّيروملا)و

 1 : 1 ع يا 7 58 . 2:

 يناعم /335 : بيرغلا ريسفت /307/2 : نآرقلا زاجم /284/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا ١"

 ."تداذ " : اوداز مهلكو .353 /5 : هبارعإو نآرقلا
2) 

 نكي ملو (ض) لاق هنأ اركذو ,535 : بيرغلا ريسفت /284/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 لاق هنأ : 273/30 : يريطلا ريسفت يقو دوسألا نب دادقملا هيلع سرقألا ذئموي مهعم

 : يبطرقلا ريسفقت يفو / دادقملل سرفو ريبزلل سرف : ناسرقالا انعم ناك امو" : (ض)

 رمل سرفو «ءدادقملل قليأ سرفالا انعم امو ردب موي انتيأر دقل (ض) لاق هنأ - 0

 .ريبزلل دادقملل سرف : ناسرقالا انعم امو (ض) هلوق اضيأ هيفو /دثرم يبأ نب

 هتآل ءداعدأ ةرهز نب فانم دبع نب دوسألا ناك :نميلا نم ةيلعت نبو رمع نب دادقملا وه ©

 دبعم أيآأ ىثكي ردب موي (ص) يبثلا سراف ناك ,.هبست ىلإ عجر مث ءهيلإ بسنف .هل افيلح ناك

 ةباغلا دسأ /1383/3 : باعيتسالا /114/1 : ق 3 : ج دعس نيا تاقبط) (ه 33 : ت)

 170/6-ةباضإلا 133

 3 : ةنس عيجرلا موي (ص) هللا لوسر ةايح ىف اديهش لتق ,يوتغلا دئرم يبأ نب دثرم وه 0

 :ةيوسلا ندم راك بف

 .(70/6 : ةباصإلا /137/5 : ةياغلا دسأ / 1383/3 : باعيتسالا)

 .353/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /536 : بيرغلا ريسفت /284/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا

 لجر هلأس : لاق (ض) سابع نبأ نع :275/30 : يربطلا ريسفت يفو لصألا يف اذكه '

 "هللا ليبس يف ريغت ليخلا : لاقق (احيص تاريفملا نع
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1 . :1 

 22 اهيف تراغأ يتلا ةعاسلا يف اهربخب يحولا لزنو
 6 أيع : يأ (اًعفت)و 4

 هى اهم ع

 ائيش تبنتال :ىأ .دونك ضرأ :مهلوق نم روفك :يأ (دونكل)و 6
5 

 0 لاملا (رْيَخلا بحل)و 8
2 1 + 8 

 ليخحب :يا (ديدشل)و

 : شنو بلق :ئأ (رثعب : دو 9 )000 1

 8 رشلاو ريخلا نم ينعي ءزيم :يأ (لصح)و 0 (8) هاا ب ا ٍ

 .(09) ءرقت اهنأل/ةمايقلا (ٌةَعراَقلا)!(و101)
 . 2" ضوعبلا نم رانلا يف تفاهت ام (ش ةارقلا)و 4 (11)

 /" ةنانك نم يح ىلا.. "258 : لوزنلا بابسأ نم بيوصحلاو * ةنانك يبأ ىلأ : لصألا يف
 207/9 : ريسملا داز يق هلثمو

 .258-259 : لوزنلا بابسأ /284/3 : نآرقلا يناعم : ءارقلا 9
 يناعم 536 : بيرغلا ريسفت /307/2 : نآرقلا زاجم /284/3 : نآرقلا يناعم :ءارفلا 0

 .353/5 : هبيارعإو نآرقلا

 .354/5 نآرقلا يناعم /536 : بيرغلا ريسفت /307/2 : نآرقلا زاجم
 .354/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /536 : بيرغلا ريسفت /285/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا َّ
 يناعم /536 : بيرغلا ريسفت /307/2 : نآرقلا زاجم /285/3 : نآرقلا 0 ارا 5

 : ريثأ وأ بلق : يأ ":536 : بيرغلا ريسفت /" جرخأف ريثأ ' 001 رق ا"

 .536 : بيرغلا ريسفت /308/2 : نآرقلا زاجم 8
 : فشكلا /202 خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا /67 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 9

2 . 

 .355/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /537 : بيرغلا ريسفت 0
 537 : بيرغلا ريسفت / "شارفلا وه بابذ الو ضوعبال ريط ' : 309/2 : نآرقلا زاجم
 . "رانلا يف تفاهتي قبل :راغصك هارتلم : 355/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /(صنلاب)

22 

4 

)11( 
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5 

 نكسب هنأ :يأ (ةيواه هم مألو 9
 ىلإ نكسي امك ةيواهلا ىلإ

 1 مألا

 ."' ةيكم يهو [رثاكتلا] (ُمُكاَهْلال ةر
 .”' مكلغش :يأ (مكاهلا)
 .©' لوخلاو تابارقلاب ,ةرثكلا (ُرُثاَكّتلا)و

0 
 .' 'متدع :يأ (مترّر)و 2
 057 اهيف نم نع ةيانك (َرباَقَلالو

1 
 نيقيلا قح :يأ (نيقّيلا َنيع) و

 لاب ةحصلاو نفل (ميعّتلا)و

0 
 ةكم ىو ءرصعلا هر وس

 .355/5 : هبارعإو نآرقلا 00 /537 يوقلا نيوقتلا "7

 . (صتلاب) 537 : بيرغلا ريسفت /"ناولألا فوصلا : 308/2 : انارقلا ناك

 230/3 ةيازرعإو خارقلا يناعم /537 : بيرغلا ريسفت /287/3 : نآرقلا ققاعم : .ءاوقلا 10

 : فشكلا /203 خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /67 : خوستللاو غسانلا هزه نيآ 9

12 

 : بولقلا ةهزن /375/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم

 لاومألاب : 357/5 هبارعإو نآرقلا يناعم /" تابارقلاو ددعلاب "537 تيوعلا ميسو

 دالوألاو

 357/3 + هنارعإو تاذقلا يناعم رظناو /537 : بيرغلا ريسفت 7

 537 ةايسرخلا سيينا

 .497/2 : نآرقلا ةبارعإ لكشم /287/3 : نآرقلا يتاعم : ءارفلا 9

 .337 : بيرغلا ريسفت /288/3 نآرقلا يناعم : ءارفلا ؟''

 تلزن : 204 : خوستملاو خسانلا : ةمالس نيما/ ةيكم 67 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا أ ')

 ةيكم : 388/2 : فشكلا / ةنيدملاب ليفو ةكمب
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 .("ارهدلا (رصعلا) ١

 2 سانلا نع ةيانك (ناسنإلا)و 2
 ."” صقن يف :يأ (رسخ يفلو)
 14 ةيكم-يهو يوك دا

 ١ سانلا ىلع ناعط بايع :يأ (َّرَمه) 257
 زمهلاو .هجولا يف زمغلا :زمللا نإ :ليق دقو م هلثم ِةَمّلل)و

 20 فلا ف

 .يع

 .ة),ىهدلل هدعأ :يأ (ةَددع)و 2
 6 هرمع لاطأ :نعأ (هدلخأ)و 3

2 (010 

 لك مطحت اهنأل ,كلذب تيمس :لاقي «''' منهجل مسإ (ةّمطحلا)و
 144 : بولقلا ةهّت /538 : بيرغلا ريسفت /289/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا '''
 .359/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /310/2 : نآرقلا زاجم ©
 538: ةيرقلا ىيسفت/310/2:: قارقلا ناهس 9

 تلزن : 204 : خوسنملاو خسانلا : ةمالس نيا / ةيكم 67 : خوسنملاو خسانلا : مزح نيا 3
 . ةيكم : 388/2 : فشكلا /ةنيدملاب تلزن ليقو فيرش نب سنخ الا نأش يف ةكمب
 1363/5 هيلرغإو .نازقلا نفاع 587 ييززلا :ليبفقت
 (ةزملا) : ةيالا يف ةزمللو /538 : يرق يوت

 216 +: تولكلا زكا

 .229/9 : ريسملا داز رظناو /361/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم ©
 2 ؟ودلكب كيوي "290/9 نارقلا ضاع ءاوفلا 5
 (صنلاب) 362/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /* نحرطيل " : 538 : بيرغلا ريسفت ا

 /ىظلو رقسو منهج :هلوقك رانلا ءامسأ نم مسا " : 290/3 : نآرقلا يناعم : اوما
 ل 82 : برلقلا ةهزن /"رانلا ءامسأ نم مسر " : 362/5 هيارعإو نآرقلا يناعم
 نتااولنلا

05 



 ,© ةمطحل هنإ : لوكألا لجرلل لاقيو «'' "هيلع يتأتورسكت يأ ؛ءىش
 200 ةديدشلا ةنسلا :ةمطحلاو

 .دلبلا ةروس يف اهركذ مدقت دقو 24 ةقبطم :يأ (ٌةدصوم)و 8
 ف يهو ليفلا ةروس

 010 يلا ا ا ا اللا

 يي يي اا ممم 6 26 8

 [شيرق] 7 شيرق فاليإل ةروس (101) ل ل 0
 لوقو اقل و ويعستا لرفقم عذرا انهو "رد :فذايطرلا

 (شّْيَرق فاليإل '”لوكام فّصَقَك ْمهَّلِعِجَف) ىلاعت هللا كلهأ :يبأ "59
 82: :تولقلا ةهؤن أ"

 20 + يولعلا ةفوورا 311127 تارقلا ناهس“

 0 وعلا وول
 / : هيارعإو نآرقلا يناعم /311/2 : نآرقلا زاجم /290/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 8
 | ال .196 : بولقلا ةهزن 5

 : فشكلا /204 : خوستملاو خسانلا : ةمالس نبا /67 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 5
5/2 . 

 رسم نظسا كيرا نادك 7"

 خسانلا مزح نبا دنع امك ةيكم ةروسلاو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاو رتب لصألا يف 3
 .388/2 : فشكلا /205 : خوسنملاو خسانلا ةمالس نبا /67 : خوسنملاو

 . ينآرقلا قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاورتب لصألا يف أ
 : هر وقيم لصألا يف( لوكامزو 5+ ليفلا "*"
 /414- : نآرقلا لكشم ليوأت /312/2 : نآرقلا زاجم /293/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 00

 .365/5 : هبارعإو نآرقلا يتاعم 3
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 .1) شيرق ىقبتل ليفلا باحصأ
 :لاف هنأكو بجعتلا مأل (فاليال )هلوق يف ماللا نإ :ءارفلا لاقو

 2 شيرق فاليال اوبجعا
 :لاق هنأك (اوُدُبْعَيْلَف) : هلوقي هقلعتم ماللا هذه نإ :ليلخلا لاقو

 4 تيبلا اذه بر اوديعيلف :افاليإ اشيرق هللا "فلا نأل

 25 نميلا ىلإ فيصلا يف ىرخألاو ماشلا ىلإ ءاتشلا يف 55
 . 2 ةيكم يهو (نوعاملا) (تيأرأ ةروس 6( : ا

 27 هقح ىف هعفدي :يأ (ميتيلا عدي) 2
 : هيارعإو نآرقلا يناعم /414 : نآرقلا لكشم ليوأت /539 : نآرقلا لكشم ليوأت 9

5. 

 هيلع هللا ىلص هيبن بجع ىلاعتو كرابت هنأ لاقي ' : 293/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9
 1 00 ءاتشلا ةلحر يقال ىف نكيرق ىلع نيلاعجو كراع هللا رجل دحيم اي لجعا لعق ضو

 هللا نال : لاق هنأك (اودبعيلف) هلوقي ةقلعتم ماللا : ليلخلا لاقو " 503/2 : نآرقلا بارعإ لكم نم يفنو اهتودب :شفملا متي'الو قايسلا اهيصتقي ةمزك ةتايرلاو رت نسأل يف"

١ 

 . .خلا " اشيرق هلا

 : ةارقلا نازغإ لكشم /365/5 + ةيارغإو نآرقلا يناعم 53 نووي اياتك + نظفا 8
03/2 

 .217 : يولقلا ةهزن .: 665 / بارعإو نآرقلا يناعم /413 : نآرقلا لكشم ليوأت 7294/3 + نارقلا قاعم :فاوقلا 9
 لاق امهالك ,205 خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /67-68 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا 5

 ةيكم : 210/20 : يبطرقلا ريسفت 2 : فشكلا / يندم اهفصنو يكم اهفضن :
 . ةداتق دنع ةيندم . ءاطغ دنع

 .367/5 : هبارعإو نآرقلا يناعم /540 : بيرغلا ريسفت 2 / : ّنآرقلا يناعم , شفخالا /313/2 : نآرقلا زاجم /294/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 0
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 7 :نيولفاغ قا (نوهاسإ وق

 وسلا لاق فذلكتلاو ءانل نسفو قانكدلا 5-00

 هيك ومما نمور اونا نيدمالا لوتن توسل ضني قع
 ,7' ةناعإلاو ةيراعلاك هيخأ نم ملسملا هب عفتني

 (نوعاملا)و :ةعفنمو ةيطع لك ةيلهاجلا يف "وه :مهضعب لاقو

 .7 ةعاطلاو ةاكزلا :مالسإلا ىق

 ١ ةيكم يهو رثوكلا ةروس 27

 لعوف نم وهو ءريشكلا ريخلا وه ,27 سابع نيإ لاق (َرَكْوَكْلا) ١

 لا ىف رهش هنإ :ليقو ,ةرثكلا نم

 ةدام بقارلا تادرفم /سابع نبا اهرسق كلذك نوهال : 295/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ''

 . " ةلفغ نع الع 007 ١

 هنأ اضيأركذو ةاكزلا هن أ بلاط يبأ نب يلع نع ركذ /295/3 : نآرقلا ىناعم : ءارفلا ©

 ْ ْ (صنخلاب) 540 : بيرقلا ريسفت /ءاملا

 .185 : بولقلا ةهزن بحاص هدرواو /295/3 : نآرقلا يناعم : ءارفلا 9

 ال85 + ثواقتا ةمزخ نم دانلاو ةطقاس لصألا يف

 . ةناعإلا لدب ةتاغإلا لاق هنأ الا :185 : بولقلا ةهزن 9

 ٠ اهلبقام عم مجسنتو قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو سمط لصألا يف (©'

 يف نوعاملاو *.... " ةيطعو ةعفنم لك ةيلهاجلا يف وه " : 313/2 : نآرقلا زاجم 27

 ليق مالسإلا يف نوعاملاو " : 368/5 : هبارعإو نارقلا ياعم / " ةاكزلاو ةعاطلا مالسإلا

 ا " ةعفتمو ةيطع لك ةيلهاجلا يف نوعاملا ": بيبح ىبأل رهازلا /" ةعاطلاو ةأكزلا وه

 لك ةيلهاجلا ىف نوعاملا " 185 بولقلا ةهزن /" عادلا ةاكزلا مالسإلا ىف نوعاملاو

 ". ةعاطلاو ةاكزلا مالسإلا يف نوعاملاو تن

 : فشكلا /206خوسنملاو خسانلا : ةمالس نبا /68 : خوسنملاو خسانلا : مزح نبا ©

2-. 

 ثيل ا
 . روتيم يقابلاو " بع نيأ " لصألا يف

 نآرقلا هنمو ريثكلا ريخلا وه : سابع نبا لاق * 295/3-296 : نآرقلا ىناعم : ءارقلا 19

 ةقنوق ه٠
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 كيدي عفر هانعم : ليقو ءرحنلا موي ينعي :حيذإ :يأ (رحنا)و : ١ 3 . 5 : ء([1)/ - ؟

 .”'ريبكتلاب
 م :يأ (كتيناش)و 3

  ريثكلا ريخلا " 540 : بيرغلا ريسفت /" ةنجلا يف رهن رثوكلا : تلاق اعوفرم ةشئاع نع

 ىف ءاج " 369/5 : هبارعإو نآرقلا قافسا " ةنجلا يف لاقيو ٠ سابع نبا كلذ لاق
 نأ :يسفتلا نق ءاج ":369/5 : هيارعإو نآرقلا يناعم / ةنجلا يف رهن رثوكلا نأ ريسفتلا

 ريخلا هانعمو ةرثكلا نم لعوف رثوكلا : ةغللا لهأ لاقو '....." ةنجلا يف رهن رثوكلا
 سابقملا ريونت /"ةرثكلا نم لعوف رثوك« ةنجلا يف رهن وه ":167 : بولقلا ةهزن /ريثكلا
 ىف رهن رثوكلا : لاقيو .هنم نآرقلاو ريثكلا ريخلا دمحم اي كانيطعأ لوقي " : 397 :
 ١ . " ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هللا هاطعأ ةنجلا

 . اهتودب ىنعلا متي الو قايسلا اهيضتقي ةمزال ةدايزلاورتب لصألا يف '''
 . كرح ىلا ةدايز هيف امهعالكو 11/1 : بلعث سلاجم /541 وقل ويسجل 7
 ذاجم /296/3 : ءارفلل نآرقلا ىناعم : نم ةدايزلاو ر وتبم يقابلاو " غبم " لصألا يف 5

 نآرقلا ىناعم /541 : بيرغلا ريسفت /444 : يديزيلل نآرقلا بيرغ /314/2 : نآرقلا
 '.187 : يليهسلل مالعإلاو بيرعتلا /122 : بولقلا ةهزن /370/5 : هبارعإو

) 
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 قيقحتلا رداصم

 ميركلا ناوفلا جإ

 بلاط يبأ نب يكم دمحم يبأل ,تاءارقلا يناعم نع ةفامإلا ت2
 ةضهنر اد ,يبلش ليعامسا حاتفلا دبع .د :قيقحت (ه47 :تز يسيقلا
 م 1960) رشنلاو ةعابطلل رصم

 رمع ْنِب دومحم مساقلا يبأ هللا راجل ةغالبلا ساسأ 3
 - نانيل  توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد (ه8 :ت) يرشخمزلا
 .( م9 ه1399)

 :ت) ير را يدحأولا همحأ نب يلعل لوذنلا بايسأ 4
25 

 (م/ 1982ه1)1402 :ط ن نانيل توريب , ةيملعلا بتكلا راد
 ديع ْنِي فسوي رمع ىبأل باحص لأ ةفرعم يف باعيتسالا 5

 ْ (ه463 :ت)يرمنلا ربلا
 (ه630 :ت)ريثالا نبإ دمحم نب ىلع نيدلا زعل ةياغلا دسأ 6
 (م1970)ةرهاقلا بعشلا راد

 رجح نبا يلع نب دمحأل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا
 رصم ةضهن رأد يواجيلا دمحم يلع حت (ه2 :ت) ينالقسعلا
 ْ 1971.  ةرهاقلا  ةلاجفلا .رشنلاو ةعابطلل

 (ه338 :ت) ساحنتلا دمحأ رفعج يبأل نارقلا بارعا
 2 :ط ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم بتكلا ملاع دهاز يزاغ ريهز

 (م195811405)

 فسوي نب ىلع نيدلا لامجل ةاحنلا ءاينأ ىلع ةاورلا هايتا 9

801 



 (م195214ه1)1371 : ط ةرهاقلا  ةيرصملا

 .(م1976ه1)1396

 - ضايرلا - ةثيدحلا رصنلا عباطمو ةبتكم (ه754 :ت) يسلدنألا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلاةكلمملا

 يرهوجلا دامح نب ليعامسإل ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات - 2

 .(ه13698ه3)1404 :ط نانبل توريب - نييالملل

 ءابض مركأ ءدا :مك (ه0 :ت) طابخ نب ةيقيلك خيرات 53

 . (ه13791ه1379) 2 :ط ةلاسرلا ةسسؤم س ىرمعلا

 .ةر ىصم ةعبط

 ه6 :تز ةبيدق

 .(م1981!١ه3)1404 ط ةيملعلا ةبتكملا رقص دمحأ ديسلا :حت

 ءايحأ راد (ه778 :ت)يبهذلا نيدلا سمشل ظافحلا ةركذت 6

 يلع .ادبع مت (ه1]58 :ت)يليهسلا نامحرلا دبع مساقلا يبأل ميركلا

 .(م1987)ه1)1407 :ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ءانهم
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 ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل نآرقلا بيرع ريسفت 8
 ىسيع ةيبرغلا بتكلا ءايحأ راد  رفص دمحأ سلا :هكتا (ه276 :ت)
 (م1985أه1378) :ودحم يبلحلا يبابالا

 (ه103 :ت)ربج نب دهاجم جاجحلا يبأل دهاجمريسفت

 ثوحبلا عمجم يقر وسلا دمحم نب رهاطلا نمحرلادبع :حت
 .ناتسكاب  دابآ مالسإ ةيمالسإلا

 راد (ه774 :ت)ريثك نبا ليعامسإل ميظعلا نارقلا 000
 (م19701ه2)1389 :ط توريب ركفلا

 نك همهم .قيدلا حنت :نيانتع نبا ييسفت نم :نيابفلا ريوصاصتا
 ظ نانيل توريب ةيبعشلا ةبتكملا (ه817 :ت)يداباز وريفلا حارسلا

 راد (ه852 :ت) يناللقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت 2
 (ه1325 نكلا دابآ ديح ةعبط نع ةر وصم) توريب ر داص

 ديعس نب نامشع رمع يبال عبسلا تادارقلا يف ريسيتلا 23
 توري ييرعلا نتكلا ناو رشكت تن لزتزيوتوا ءانتعابب (ه144 :تز ينادلا
 ْ (م4١1985ه3)1406 :ط  نانبل

 متاح يبأو (ه6 :ت)يعمصألل دادضالا يف بتك ةتالذ 4
 تسغوا . د رشن (ه 4 :ت)تيكسلا نباو (ه5 هز يناتسجسلا
 راد ةجنط (م1912) توديب نييعوسيلا ءابالل ةيكيلوتاكلا ةعبطملا رتفه
 .نانيل  توريب ةيملعلا بتكلا

 يبأل (يربطلا ريسفت نآرقلا يآ ليوات نع نايبلا عماج 5
 ةعبطمو ةبتكم ةكرش (ه310 :ت)يربطلا ريرج نب دمحم رفعج
 .(م١1954ه1373 )2 :طرصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم

 هللا دبع ئبأل (يبطرقلا ريسفت)نآرقلا ماكحأل عماجلا 6
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 ةعبط نع ةروصم) (ه671 :ت) يجر زخلا يراصنألا دمحأ نب دمحم

 ةرهاقلا  رشنلاو ةعاميطلل يبرعلا بتاكلا راد (بتكلا راد

 .(م19671-ه1387)

 متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم ىبأآل ليدعتلاو حرجلا 7

 دايآ رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم (ه327 :ت) يزارلا

 هندتنولا هب رةكذلا

 ةيولاخ ني ذمحأ نب نيسحلل عبسلا تاءارقلا يف ةجحلا 8

 توريب - قورشلا راد  ركم ملاس لاعلا دبع .د :حت (ه370 :ت)

 (م19791-ه1399) 3 :ط  نانيل

 ةلجنز نب دمحم نب نمحرلادبع ةعرز يبأل تاءارقلا ةجح 9

 :ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم آ يلاغفالا ديعس :حت(ه4 ق)

 (م19791 ه2

 نب دمحأل لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت بيذهت ةصالخ 0

 ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم (ه923 :ت) يراصنألا يجر زخلا هللا دبع

 : 1991١ تها 391715 تووفسدح يعرشلا ميلعتلا ةيعمج بلح

 تاغل نم ميركلا نآرقلا يف درو ام نمضتت ةليلج ةلاسر 31

 ىلع ترشن (ه224 :ت) مالس ني مساقلا دبع يبأ مامإلل لئابقلا

 .نيلالجلا ريسفت شماه
 نمحرلا ديع نيدلا لالجل ر وثاملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا 2

 .تور ريب نيمأ دمحم رشن (ه911 :ت) يطويسلا

 يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلاريسفت يف يناعملا حور 3

  ةيرينملا ةعايطلا ةرادإ (ه270 :ت) يدادغبلا يسولالا دومحمل

 «٠ يب سحعمل
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 كز يليهسلا نامحرلا دبع ديز يبأل فنالا ضورلا 4

 (م19141 ه1332) رصمب ةلامجلا ةعبطم (ه51

 نب نامحرلا دبع جرفلا يبالريسفتلا ملع يف ريسملا داز 5
 ! ط توريب - رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا بتكملا (ه 597 :ت) يزوجلا
 .(م 1964 - ه 1384)

 يميمتلا دهاجم نب دمحأ ركب يبأل تاءارقلا يف ةعبسلا 6
 - ةرهاقلا فراعملا راد - فيض يقوش د : حن (ه 324 ت) يدادغبلا

 (م1981 /1980 ه1400 : 2 ط رصم

 خف ينيوزقلا ديزي ني دمحم ةهللادبع يبأل ةجام نبأ نستس 7

 علاء ايشل و اندم قاننلا نيف دوت ةهحجم هك سدا كر ةيجلم
 ْ .م1952رصمب يبلحلا يباب ىسيع  ةيبرعلا

 يناتسجسلا تعشالا نب ناميلس مامإلل دواد يبأ ناس 8
 ىفطصم ةعبطمو ةيتكم ةكرش يلع دعس دمحأ :ت ا( ه275 :ت)
 ظ . (م195214ه1371) :ط  رصمب  يبلحلا يبابلا

 نب دمحم ىسيع يبأل حيحصلا عماجلا وهو يذمرتلا نيس 9
 سف تح ناقف هفعم نام رلا هع هع 8279 هك ىدمرتلا' يسع
 .ةرهاقلا ةديدجلا ةلاجفلا

 بيع نب دمحأ نامحرلا دبع يبأل يئاسنلا ناس 0

 ةعبطملا  يدنسلا ةيشاحو يطويسلا مرشب (فه 3 :ت) يئاسنلا

 .رهزألاب ةيرصملا
 نب كلملا دبع دمحم يبأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةريس 41

 .ركفلار أد  ديمحلا ديع نيذلا يحم دمحم :ت (ه3 :ت) ماشه

 ةييتق نبأ ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل ءارعشلاو رعشلا 2
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 . (م1964) ناتبل - توريب ةفاقثلار اد (ه276 :ت)

 يراخبلا ليعامسإ نبا دمحم هللادبع يبأل يراخبلا حيحص 3
 . بعشلا عياطملا راد (ه256 :)

 (ه261 :ت) يريشقلا جاجحلا نب ملسمل ملسم حيحص 4

 .رصمب  ةرهاقلا  ةيبرعلا ةير وهمجلا ةبتكم

 يلع :ت (ه911 :ت) يطويسلا نيدلا لالجل ظافحلا تاقيط 5

 :ط ىربكلا لالقتسإلا ةعيطم  رصم ةيهو ةيتكم .رشن  رمع دمحم
 .(م19731-ه3

 :ت)ىلعي يبأ نب دمحم نسحلا يبآل ةلباتحلا تاقبط 6
 ةرهاقلا  ةيدمحملا ةنسلا ةعبط يقفلا دماح دمحم حيحصت (ه86
 .(م19521-ه1371)

 يكبسلا باهولا دبع نيدلا جاتل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 7

 .ناتيل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطللةفرعملا راد (ه771 :ت)

 يلع نب ميهاربإ قاحسبإ يبآل ءههقفلا تاقبط 8

 نانيل توريب يبرعلا دئارلا راد سابع ناسحإ د : (ه476ت)يزاريشلا

 ظ .(م1970)

 (ه230 :ت)يدقاولا بتاك دعس نب دمحمل ىريكلا تاقبطلا 9
 تار وشنم (م1917ندنل ةعبط نع ةروصم ةعيط) وجنس در اودا ءانتعاب

 . نارهط  رصنلا ةسسؤم

 نمحرلا دبع نيدلا لالجل نيرسفملا تاقبط 0
 ل ناتنل تورجيبي ةيسماعلا بتكلا ناد (فوا!)ىطوصححمسلا
 .(م8١19831ه1403)

 دقي ني للم اب قف نيل ىرعسلا يرنمفلا فاش جتا
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 هنهو ةينكم ريش بح نكمعع هسعكجم يلع :ت ت(ه05 :ت) يدوادلا
 .(م19720ه1)1392 :ط ىربكلا 0

 نسحلا ني دمحم ركب يبأل نييوفللاو نييوحنلا تاقبط
 راد ميهاربإ لضفلا ويأ دمحم : تا (ه379 :ت) يسلدنألا 0
 .(م1973) رصمب اة

 ير زجلا دمحم نب دمحمل ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ 5
 ةقفنب ةرم لوأل عيط  رسارتسجرب :ج هرشنب ينع 2 تز
 . (م1932ؤه1351) رصمب م يجئاخلا ةبتكمو رشانلا

 نب دمحم ركب يبأل ا نآرقلا بيرغ 4
 حييص ىلع دمحم ةعبطمو ةبتكم (ه30 :ت) يناتسجسلا رع
 .(م19631ه1383) رصمب

 يحي ني هللادبع نامحرلا ديع يبأل ةريسفتو نآرقلا بيرغ 5
 بتكلا ملاع  جاحلا ميلس دمحم :ت (ه237 :ت) يديزيلا كرابملا ندإ
 .(م1985|ذه1)1405 :ط توريب

 (ه401 :ت) دمحم نب دمحأ يورهلا ديبع يبأل "نييبرغلا" 5
 يمالسإلا ثارتلا ءايحلا ةنجلا لوألا ءزجلا يحانطلا دمحم دومحم :

 . (م19708ه1390) ة ةرهاقلا

 :ت)ر دبنق نب نامثع نب ورمع رشب يبأل ةيوبيس باتك 7
 رشنلاو ةعابطلل بتكلا ملاع  نوراه مالسلا ديع :ت (ه0
 .نانبل  توريب عيزوتلاو

 رمع نب دومحمل ليزنتلا ضماومغ قئاقح نع فاشكلا 8
 .ناتيل توريب ييرعلا 590 (ه538 :ت) يك

 يبأل اهيجخو اهللعو عيسلا تاءارقلا دوجو نع فشكلا ست
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 ل ناضمر نيدلا يحسم :ت (ه437 :ت) بلاط يبأ نب يكم دمحم

 .(م1974ه1394) قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 (ه711 :ت)يرصملا يقيرفإلا ر وظنم نيإل برعلا ناسل 0

 :تووعم حران اته و ]3 نو اف دمحلا

 د :ت (210 :ت) ىنثملا نب دمحم ةديبع يبأل نارقلا زاجم 61

 :ط رصمب يبتكلا يجناخلا نيمأ يماس دمحم رشن نيكزس داؤف دمحم

 . (م١1954ه1374) 1

 دبع :ت (ه291 :ت) بلعثت يحي نب دمحأل بلعث سلاجم 2

 . (م1956) 2 :ط ةرهاقلا  فراعملا راد نوراه مالسلا

 (ه245 :ت)يدادغبلا بيبح نب دمحم رفعج يبأل ربحملا 3

 ريتش نبتخيل ةزليا .د ءانتعاي يركسلا نسحلا ديعس يبأ ةياور

 . نانبل توريب عيزوتلاورشنلاو ةعايطلل ير اجتلا بتكملا تار وشنم

 دبع دمحم يبأل زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ر رحملا 4
 يملعلا سلجملا :ت(ه546 :ت) يسلدنألا ةيطع نب بلاغ نب قحلا

 ةعبطم  ةييرغملا ةكلمملا  ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو سافب
 .ةلاضف

 يزارلار داقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخم 5

 .(م1)1967 :ط نانبل توريب  يبرعلا بتكلا راد (ه666ت)

 دمحم :ت (ه351 :ت) يوغللا بيطلا يسأل نييوحنلا بتارم 6

 ل ةلاجفلا رشنلاو ةبعطلل رصم ةضهن راد ميهاربإ لضفلا وبأ

 .(1974ؤ-ه2)1394 :ط  ةرهاقلا

 دمحم هللا ديع يبآل ثيدحلا يف نيحيحصلا ىلع كر دتسملا 7

 رصتلا عياطمو ةبتكم (ه405 :ت)مكاحلاب فورعملا' ير وياسينلا
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 نك اننا ب ةةيدعلا

 . .نانيل توريب رشنلاو ةعابطلل ر داص راد رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا

 :ت) يسيقلا بلاط يبأ نب يكمل نآرقلا بارعا لكشم 9
 0 اير وس قشمد تح ثارتلل نومأملا راد ساوسلا دمحم :ت (ه 37

 . (1984إه1)1405 : ط توريب ةلاسرلا

 (ه276:ت) ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبأل فراعملا 71
 .(م19621ه1388) 2  رصمي فراعملاراد  ةشاكع تورث .د :ت

 (ه207 :ت)ءارفلا دايز نب يحي ايركز يبأل نآرقلا يناعم 2

 .(ه2)1980:ط توريب بتكلا ملاع

 (م198لؤأه1401)

 يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ ىبأل ها ردعاو ب نا رفا _ كاع 24
 توريب بتكلا ملاع  يبلش دبع ليلجلا دبع .د (ه311 :ت) جاجزلا
 .(م1988|ه1)1408 :ط نانبل

 نيدلا سمشل راصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم 5

 . .ةيرصملا ةيهبلا ةعبطم (ه606 :ت) يزارلا رخفلا رمع
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 مالسلادبع :ت (ه395 :ت)سراف ني دمحأل ةغللا سيياقم 77

 (ه1969) 1!:ط  ةرهاقلا ةيبرعلا بتكلا ءايحأ راد نوراه

 :ت (ه179 :ت) يحبصألا سنأ ' نب كلام مامإلل أطوملا 8

 .يبرعلا تارتلا ءابحأ راد يقابلا ديع داوق دمحم

 ةماعد نب ةداتقل ىلاعت هللا باتك يف خوسنملاو خسانلا 9

 ةلاسرلا ةسسؤم نماضلا حلاص متاح د :ت (ه117:ت) يسودسنلا

 .(م١1984ه1)1414 :ط نانبل توريب
 نيإ دمحم هللا دبع يبأل ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا 0

 راد يرادنبلا ناميلس رافغلا دبع د :ت (ه320:ت) ىسلدنألا مزح

 .(م١1986ه1406) 1 : ط نانيل 500 ةيملعلا بتكلا

 نب دمحأ رفعج يبأل ميركلا نآرقلا' يف خوسنملاو خسانلا ]1

 .(ه1)1323- رصمب ةداعسلا ةعبطم :.(ه338:ت) ساحنلا

 نب هللا ةبهل لجو زع هللا باتك نم خوسنملاو خسانلا 2

 .(م1984ؤه1)1404 :ت (ه410 :ت) ريرضلا ةمالس

 يبرعلا نب ركب يبأل ميركلا نآرقلا يف خوستملاو خسانلا 3

 ةرازو يرغذملا يولعلا ريبكلا دبع ر وتكدلا :ت (ه543)يرفاعملا

 .(م١1988ه1408) طايبرلا ةيبرغملا ةكلمملا ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا

 بعصملا نب هللا دبع نب بعصملا هللا دبع يبأل شيرق بسن 4

 فر اعملا راد لاسنفورب يقيل ءةرم لوأل هرشنب ينع (236 :ت)يريبزلا

 .م1983 :ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل

 نب نمحرلا ديع جرفلا وبأ نيدلا لامجل نارقلا خساوت 5
 .(م19851ه1)1405:ط نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد (ه597 :ت) يزوجلا

 .ليكولا معتو هللا يبسحو
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 تاعوضوملا سرهف

 (كل لقأ ملا لاق) :نوتالثو يداحلا بزحلا
 نوثالثو يناثلا بزحلا
 .ةاقفألا ةر وس: نوفالكو كلاثلا بوخلا
 . جحلا ةروس : نوتالثو عبارلا بزحلا

 نينموملا ةروس : نوثالثو سماخلا بزحلا
 ال اونمآ نيذلا اهيأي) : نوثالثو سداسلا بزحلا

 .(ناطيشلا تاوطخ أوعبتت

 ."انءاقل نوجري ال نيذلا لاقو) : نوثالثو عباسلا بزحلا
 (نيلسرملا حون موق تبذك) : نوثالثو نماثلا بزحلا
 .(هموقل لاق اذإ اطولو) : نوثالثو عساتلا بزحلا
 .(لوقلا مهل انلصو دقلو) : نيعيرأ يفوملا بزحلا
 (باتكلا لهأ اولداجت الو) : نوعيرأو يداحلا بزحلا
 (هللا ىلإ ههجو ملسي نمو) : نوعبرأو يناثلا بزحلا
 دبا نيل محلا ءانتش اي) ٠ :ةوفيرألاو ثلاثلا بزحلا

 .(ءاسسنلا نم

 (تاوامسلا نم مكقزري نم لق) : نوعيرألاو عبارلا بزحلا
 (هدعب نم هموق ىلع انلزنأ امو) نوعير لاو سماخلا بزحلا
 (نيلسرملا نمل سنوي نإو) : نوعبر لاو سداسلا بزحلا

 (هللا ىلع بذك نمم ملظ نمف ) :نوعبرأو عباسلا بزحلا
 (مكوعدا يلام موقايو ) نوعيرأو نماثلا بزحلا
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 ليصفلا

 كيه

136 

008 

506 

515 

525 
539 
517 
556 
56 
569 
5677 

52065 

23203 

23209 

612 

6026 

030 



 (هسفنلف احلاص لمع نم) نوعيرأو عساتلا بزحلا

 (ىدهاب مكتكج ولو لق ) نيسمخ يفوملا بزحلا
 قاقحألا ةروس :نوسمخو يداحلا بزحلا

 (نينموملا نع هللا يضر دقل) نوسمخو يناثلا بزحلا
 (نولسرملا اهيأ مكبطخ امف لاق) نوسمخو ثلاثلا بزحلا

 نامحرلا ةروس :نوسمخلاو عبارلا بزحلا

 ةلداجملا ةر وس :نوسمخو سماخلا بزحلا

 ةعمجلا ةر وس :نوسمخو سداسلا بزحلا

 كلملا ةروس :نوسمخو عباسلا بزحلا

 نوسمخو نماثلا بزحلا

 (نولءاستي مع) ةر وس :نوسمخو عساتلا بزحلا

 نيتس يفوملا بزحلا
 قيقحتلا ر داصم

 تاعوضوملا سرهف

12 

034 

6042 

6030 

6037 

60068 

654 

0/00 

711 

112 

1357 

229 

101 

000 
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